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LÄRARHANDLEDNING
Utbildningsmaterialet behandlar hur produktionen av IT-produkter påverkar 
människor och miljö. Materialet innehållet åtta pedagogiska övningar som bely-
ser och problematiserar vår användning av IT-produkter.  De flesta övningarna är 
baserade på rapporter från Swedwatch men kopplar även till andra källor, inklu-
sive FN:s utvecklingsprogram UNDP och olika företag. Utbildningsmaterialet har 
tagits fram inom ramen för Make ICT fair, en kampanj som sprider information 
och kunskap om hur arbetare och lokalsamhällen påverkas av tillverkningen av 
elektronik och kommer med lösningar. Make ICT Fair är finansierat av EU och 
delvis av Sida. 

Materialet syftar till att ge elever:

• Fördjupad förståelse för företags påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i 
globala leverantörsled, med särskilt fokus på IT-sektorn.

• Fördjupad förståelse för företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter 
utifrån befintliga internationella riktlinjer.

• Idéer kring vad elever kan göra för att påverka för en hållbar utveckling.

Skolans styrdokument visar tydligt att innehållet i Swedwatchs rapporter är väl 
förankrade i gymnasieskolans läroplan:

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika vär-

de, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden 

som utbildning ska gestalta och förmedla.” (Gy 11) 

I flera ämnen i kursplanerna på gymnasiet finns stöd för att arbeta med mänsk-
liga rättigheter ur olika perspektiv, särskilt för lärare som undervisar i Samhälls-
kunskap 1–3, Svenska 1–3 samt Retorik och skrivande, Geografi 1–2, Religionskun-
skap 1–2, Naturkunskap 1b-2, Företagsekonomi 1 och specialisering. Materialet 
kan också ingå i valbara kurser som Internationell ekonomi och Internationella 
relationer. 

De Globala målen för hållbar utveckling ger dessutom ett tydligt uppdrag att ar-
beta med globala hållbarhetsfrågor i skolan. För dig som lärare finns ett specifikt 
uppdrag i de Globala målen, genom delmål 4.7, som handlar om att alla stude-
rande ska få de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar 
utveckling. Det kan ske genom utbildning kring bland annat hållbar utveckling 
och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur 
av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell 
mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. I det här materialet lyfter vi 
särskilt mål 12; »Hållbar konsumtion och produktion«. 
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Skolverket har också lanserat en lärmodul för hållbar utveckling som utöver de 
texter som redan finns i förskolan och skolans läroplaner ger ett ytterligare för-
stärkt mandat för hållbarhetsfrågorna i skolan. Några rubriker som Swedwatchs 
material kan bidra med kunskap till är till exempel:

• Hur representerar vi världen?  

• Individ, ansvar och politik

• Konsekvenser av handlande i en komplex värld

• Hela skolan för hållbar utveckling

Målet med modulen är att ge en introduktion till lärande i hållbar utveckling. Det 
görs genom att ge en bild av hur de svåra och ämnesövergripande hållbarhetsfrå-
gorna kan karaktäriseras. Här kan Swedwatchs material hjälpa läraren att närma 
sig de komplexa hållbarhetsfrågorna.

De åtta pedagogiska övningarna är utformade för att kunna användas i ämnes-
övergripande undervisning och riktar sig till gymnasienivå. Övningarna tar sin 
utgångspunkt i rapporter från Swedwatch och andra källor och varje övning 
beskrivs utifrån syfte, metod och tid för att du som lärare snabbt ska kunna få en 
överblick av innehållet. Övningarna är varierande för att möjliggöra olika lärstilar 
och tidsramar, en del är introducerande och andra mer omfattande.

Materialet relaterar till fyra rapporter:

• Copper with a Cost – Human rights and environmental risks in the mineral supply 

chains of ICT: A case study from Zambia, 2019  
https://swedwatch.org/okategoriserad/ny-rapport-kopparutvinning- 
zambia-visar-pa-risker-utvinning-av-mineraler/

• Stories of women workers in Vietnam’s electronic industry, 2017   
https://ipen.org/sites/default/files/documents/FINAL_Stories%20of%20
Women%20Workers%20in%20Vietnam’s%20Electronics%20Industry%20
FINAL%20Nov%202017.pdf

• Living under risk – Copper, Information and Communication Technologies (ICT)  

and human rights in Chile, 2019   

http://catapa.be/pdf/Report%20Living%20under%20risk%20Chile%20launch.pdf

• Far from Reality – How the EU falls short in preventing the illicit trade of conflict  

minerals, 2016 
https://swedwatch.org/publikation/rapport/eus-kompromiss-langt-fran-verk-
ligheten/ 



|       5   |   

ÖVNINGAR

1. Medvetna veckan

SYFTE: Eleverna får reflektera över hur deras val under en vecka kan ha en positiv 
påverkan på omvärlden. 
METOD: Isbrytare. Lista och diskutera strategier för att förändra beteenden.
TID: 15 min introduktion + 30 min uppföljning

1. Be eleverna diskutera och ge förslag på enkla förändringar i vardagen som kan 
minska deras negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Be eleverna 
först samtala i par och lista fem förslag på förändringar. Diskutera sedan i helklass 
och skriv upp alla förslag. Exempel på förslag skulle kunna vara: 

• Laga din telefon istället för att köpa en ny

• Samla ihop ”e-waste” (gamla mobiler, datorer etc.) 
och lämna in för åter vinning i butik.

• Laga vegetarisk mat hemma en kväll

2. Introducera övningen i början på veckan och be eleverna att välja 1–2 föränd-
ringar som de försöker genomföra under veckan. Avsluta sedan skolveckan med 
att samtala om resultatet. 

A) Vad gjorde du för förändringar under veckan? 

B) Var det lätt eller svårt att göra förändringen? Beskriv varför. 

C) Vad krävdes för att ändra ditt beteende? 

D)  Vad tror du behövs för att få människor att göra mer 
hållbara val vid till exempel konsumtion av IT-produkter?

2. Stora ord och stort ansvar

SYFTE: Att förstå vad företag har för ansvar kopplat till mänskliga rättigheter. 
METOD: Läs på engelska, förklara engelska ord och begrepp från texten, samman-
fatta texten på svenska, skrivuppgift i grupp om hur ett företag kan tänka och 
kommunicera kring mänskliga rättigheter. 
TID: 60–90 min

1. Ge eleverna följande text att läsa:  
“There are numerous international guidelines on how companies should 
incorporate human rights into their business operations. The UN Guiding 
Principles of Business and Human Rights (UNGPs), unanimously endorsed by 
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the UN Human Rights Council in 2011, define the roles of states and compa-
nies in ensuring that companies respect all human rights. The UNGPs clarify 
that although states have the ultimate duty to protect their citizens against 

human rights impacts by third-party actors, businesses are responsible for 

respecting human rights in their operations and throughout their business 
relationships, regardless of the company’s size, sector, location, ownership or 
business structure. In practice, companies must avoid causing or contribu-

ting to adverse human rights impacts and must seek to mitigate and prevent 

impacts throughout their value chains.” (Copper with a cost, sid 12)

2.  Be eleverna förklara följande begrepp (individuellt eller i par) skriftligt  
(på engelska eller svenska):

• Guidelines 

• Incorporate

• Unanimously

• Endorsed

• Ensuring

• Duty

• Impact

• Avoid

• Causing

• Contributing

• Adverse

• Mitigate

• Prevent

• Value chain

3.  Be eleverna sammanfatta texten på svenska, med egna ord, max en A4 i Times 
New Roman, storlek 12 (individuellt eller i par).

4.  Be eleverna arbeta i par eller grupper och ge dem följande uppgift:  
Ni är chefer för ett svenskt företag som tillverkar och säljer IT-produkter som 
innehåller koppar och andra metaller. Du vet att FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter gäller ert bolag precis som alla andra. Ert fö-
retag får inte på något vis skada varken människor eller miljö. Problemet är att 
mineralutvinning kan innebära stora risker för mänskliga rättigheter genom 
miljöförstöring, dåliga arbetsvillkor, tvångsförflyttningar och understödjande 
av konflikt. Företag i IT-sektorn har i varierande grad vidtagit åtgärder för att 
hantera risker kopplade till utvinningen av så kallade konfliktmineraler (tenn, 
tantal, volfram och guld) som ingår i IT-produkter och i ökad utsträckning 
även kobolt. Allt fler kunder frågar om ni kan garantera att mänskliga rättig-
heter respekteras vid utvinningen av metallerna som ingår i produkterna ni 
tillverkar och inte bidrar till miljöförstöring. 
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Nu har ni fått veta att den koppar som ingår i era produkter kommer från Zam-
bia. Er kollega har träffat boende i byn Shimulala i Zambia som berättade att 
utsläpp från den närliggande koppargruvan har förorenat en flod med stora 
mängder metallrester och även förstört deras mark, så att de inte längre kan 
odla mat. 

Nu måste ni ta ställning till hur ni ska agera som företag.  
Läs citaten och svara sedan på frågorna.

Invånare i Shimulala berättar för din kollega: 

“The soil has been destroyed, both along the stream and up the land. Even when you 

apply fertilizer you can’t have a good crop.” 

“The water and land are acidic. It doesn’t grow. So as a result, we have poverty.” 

“The loss of farmland and diminished crop yields have had impacts on the community’s 

food security.” 

“We used to eat three times per day before the farmlands were destroyed. Due to failing 

harvests, we now only eat once a day.” 

“My breast milk has dried up since I am not eating enough. I felt dizzy from not eating, 

still trying to breast feed. Sometimes, I feel it is better I am dead than alive”.  

(Copper with a cost, sid 31)

Visa gärna filmklippet från filmen Copper with a Cost: 
https://vimeo.com/334489219

Be eleverna besvara följande frågor skriftligt tillsammans på max en A4: 

A) Vilka risker finns för de som lever nära gruvorna där metallen till era pro-
dukter utvinns? Ge konkreta exempel utifrån texten och citaten ovan.

B) Hur ser ni till att förbättra människors situation?

C) Skriv en kort beskrivning till era kunder om ert förbättrade arbete med att 
respektera mänskliga rättigheter i metallutvinningen. 

För mer information om FN:s vägledande principer på svenska se 
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2018/201808_bilaga-2.pdf  
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3. Rätten till vatten — en kedjeeffekt

SYFTE: Att förstå hur mänskliga rättigheter hänger ihop, att förorenat vatten 
och miljöförstöring kan leda till minskad inkomst som i sin tur kan drabba 
barns utbildning. 
METOD: Ta del av korta stycken från Swedwatchs studie Copper with a cost 
och Agenda 2030 mål 6 om vatten. Utforska kopplingen mellan företag och 
rätten till vatten. 
TID: 90 min

I Shimulala i Zambia berättar boende att vattnet förstörts på grund av 
utsläpp från en närliggande koppargruva. FOTO: VILHELM STOKSTAD

Ge eleverna följande text att läsa:

“”FN: s generalförsamling har deklarerat att tillgången till rent vatten och 
sanitet är en mänsklig rättighet. Vatten måste vara tillgängligt, prisvärt och 
säkert för konsumtion och hushållsbruk och av en acceptabel kvalitet (det vill 
säga att vattnet har en acceptabel färg, lukt och smak och att vattnet är fritt 
från kemiska ämnen som kan orsaka negativa hälsoeffekter). Rent vatten är 
en förutsättning för att andra mänskliga rättigheter ska kunna åtnjutas. Till 
exempel kan vattenföroreningar från industriers utsläpp påverka människors 
rätt till hälsa eller äventyra människors rätt till mat samt deras försörjnings-
möjligheter, om skördar, boskap eller fiskebestånd påverkas negativt av föro-
renat vatten. ” (Översatt och berarbetad text från Copper with a Cost, sid 13)

”Gruvverksamheters påverkan på miljö och mänskliga rättigheter är ofta sam-
mankopplade och påverkar lokalsamhällena som ligger runtom gruvorna. Re-
sultat från Swedwatchs fältstudie tyder på att föroreningen av vatten och jord 
i Chingola i Zambia har påverkat människors hälsa negativt och förstört deras 
möjligheter att odla mat. Jordbruksmark har förstörts och sänkt inkomstni-
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våer, vilket påverkar tillgången till mat och barns tillgång till utbildning. Det 
finns också en hög risk att ett problem leder till ett annat, till exempel när 
föräldrar inte längre har råd att försörja sina barn gifter de bort sina döttrar 
vid en ung ålder istället för att låta dem gå i skolan.” (Översatt och bearbetad 
text från Copper with a cost, sid 54)

Förorenad mark >  minskad inkomst och sämre hälsa >  fattigdom >  kan inte 

betala för utbildning

1. Be eleverna titta på de två korta filmerna (cirka 1,30 minuter) som visar på 
kopplingen mellan vatten och mineraler som ingår i IT-produkter, som hör till 
rapporten Copper with a cost:

Del 1: https://vimeo.com/334686548
Del 2: https://vimeo.com/334687636

2.  Be eleverna svara skriftligt (kanske i en powerpointpresentation) på följande 
frågor (individuellt eller i grupp):

A)  Förklara kopplingen mellan förorenat vatten och flickors utbildning. 
B)  Hur många gånger om dagen och till vad använder du vatten? 

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt ca 140 liter vatten per person och dygn. 
(Källa: http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/dricksvattenfakta/) 

• 60 liter för personlig hygien.

• 30 liter för toalettspolning.

• 15 liter för disk.

• 15 liter för tvätt.

• 10 liter för mat och dryck. 

• 10 liter övrigt.  

3.  Hur skulle ditt liv påverkas om vattnet i era kranar hemma, och i hela  
samhället, plötsligt var giftigt? Ge konkreta exempel på konsekvenser (se 
texten från Zambia ovan).

4.  Be eleverna läsa om mål 6 “Rent vatten och sanitet” på till exempel UNDP:s 
hemsida www.globalamalen.se. Presentera hur gruvindustrin påverkar minst 
tre av de åtta delmålen. 

Gå igenom elevernas svar och diskutera hur rätten till vatten påverkar andra 
mänskliga rättigheter (gärna i helklass för att knyta ihop säcken). 
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4. Se – tänk – undra

SYFTE: Eleverna får utforska och reflektera över arbetsförhållanden i värdekedjor 
kopplade till IT.
METOD: Analysera en bild och diskutera vad du ser, tänker och undrar.  
TID: 30 min

BILD 1. FOTO: AFP/TT

BILD 2. FOTO: CHINA LABOUR WATCH
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1. Be eleverna sitta i par och tillsammans utifrån bilderna ovan svara på vad de 
Ser–Tänker–Undrar. Var noggrann med att de gör ett ord i taget.

A)  Vad SER ni på bilderna?

B)  Vad TÄNKER ni om bilderna?

C)  Vad UNDRAR ni när ni ser bilderna?

2. Låt eleverna själva eller i samma par sedan skriva (cirka en halv A4) 

A)  Varför är schyssta arbetsvillkor viktiga?

B)  Hur skulle er idealarbetsplats se ut? 

C)  Vad måste finnas på en arbetsplats för att man ska trivas?

Information om vad bilderna visar som inte bör delas med eleverna innan 
övningen görs:

BILD 1: Anställda tillverkar sladdhållare på en fabrik i Huaibei i Kina.
BILD 2: Anställda sover i kafeterian på rasten efter kvällsmat på en elektronik-
fabrik i Kina.

Fördjupning:

För att få fler perspektiv på arbetsförhållanden, följ gärna upp övningen med 
övning 5 “Vad säger bolagen - och vad säger de inte?” som utgår från rapporten: 
Stories of women workers in Vietnam’s electronics industry.

https://ipen.org/sites/default/files/documents/FINAL_Stories%20of%20
Women%20Workers%20in%20Vietnam’s%20Electronics%20Industry%20FINAL%20
Nov%202017.pdf

5. Vad säger bolagen  
— och vad säger de inte? 

SYFTE: Att förstå hur företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete 
METOD: Läs och analysera texter om hållbarhet från Apple och Samsung
TID: 60 min

1.  Dela in eleverna i mindre grupper och be dem läsa om ett IT-företag, till  
exempel Apple eller Samsung. Uppmuntra dem att läsa om de bolag deras 
egna telefoner kommer ifrån. Se länkar:

https://www.apple.com/se/supplier-responsibility/
https://www.samsung.com/se/aboutsamsung/sustainability/supply-chain/
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2. Be sedan grupperna diskutera följande frågor:

A) Ge tre konkreta förslag på hur företagen arbetar med hållbarhet kopplat till 
materialanvändning och mänskliga rättigheter.

B) Vad skriver företagen om mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden?

C) Vad saknar du i företagens texter? Använd gärna tangentbordsfunktionen 
Ctrl+F och sök nyckelord i texten som till exempel “Mänskliga rättigheter”,  

“föroreningar”, “rent vatten”, “Gruva”, “koppar” etc.

3. För att få ett annat perspektiv på arbetsförhållanden, be eleverna läsa ur rap-
porten Stories of women workers in Vietnam’s Electronics Industry (sid 6):  
https://ipen.org/sites/default/files/documents/FINAL_Stories%20of%20
Women%20Workers%20in%20Vietnam’s%20Electronics%20Industry%20
FINAL%20Nov%202017.pdf

“Samsung currently manufactures 50% of its mobile phones in Vietnam. Ne-
arly one-third of electronics companies examined by the government violate 
Vietnamese law governing overtime work. A government investigation of 17 
electronics companies found two with more than 100 hours/month overtime 
in peak months and three others with 50 – 60 hours/month overtime. Vietna-
mese law limits overtime to 30 hours/month.

The workforce of the electronics industry in Vietnam is mostly composed of 
women. Approximately 80% of the workers are women, working at the lowest-
paid rung of the management hierarchy—assembly line workers. Female 
workers reported exhausting working conditions include alternating day and 
night shifts for periods of 4 days; standing for the entire 9 – 12-hour shift; and 
high noise levels regularly exceeding Vietnamese legal limits. Pregnant wor-
kers stand for the entire shift but are permitted to take breaks. However, most 
of them try to not take breaks because if Samsung thinks they are taking too 
much time off, the company deducts money from their wages. Time is con-
trolled to such an extent that workers have to request “toilet cards” to be able 
to go to the bathroom in order to maximize time on the production line. 

Some of us stand during work while others have to shuttle between two ends of 

the production line. It is not a concern for a young and single woman, but it is very 

difficult for a 3-month pregnant woman. As they have to stand or shuttle all day long, 

many have suffered a miscarriage. / Female worker”

Läs också texten nedan (något omskriven och översatt från rapporten “Far from 

reality”) som handlar om gruvnäringen i Demokratiska republiken Kongo och 
utvinningen av tenn, en metall som är vanligt förekommande i IT-produkter.

“Swedwatch besökte en kassiteritgruva utanför staden Nzibira. Kassiterit är 
den främsta källan till tenn, som används till lödning och i litiumbatterier. 
Gruvområdet ligger nära en liten by i bergen och drivs av ett litet kooperativ 
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av gruvarbetare, cirka 10–15 personer. Kassiteritgruvan består av smala gång-
ar, upp till tio meter djupa, där malmen bryts. Det är knappt så att en person 
får plats åt gången i gruvgångarna. Tunga stenar stöttas bara upp med klena 
träbitar. Ras är en vanlig orsak till skador och till och med dödsfall. Allt görs 
manuellt i gruvan, från att hantera sprängämnen till att bryta malmen. Flera 
av gruvarbetarna Swedwatch träffade berättade att brutna fingrar och spräng-
relaterade skador var vanligt.

”Vi måste arbeta många timmar för att tjäna tillräckligt. Men så fort jag får betalt tar 

pengarna slut. Intäkterna räcker inte ”, sa en av gruvarbetarna.

Efter att malmen har brutits, krossas stenen, och sanden som blir kvar tvättas 
för att man sedan ska kunna utvinna mineralerna. Påsarna, som väger 20 kg, 
bärs sedan tillbaka ner till byn, längs en farlig och svår väg.

”Arbetet är hårt. Jag kommer inte att kunna arbeta i en gruva hela mitt liv. Min pension är 

mina barn, de måste börja arbeta när jag är för gammal och försörja mig, hoppas jag”, sa 
en av de äldre gruvarbetarna.”

4. Visa också gärna filmsekvensen från Washington Post om arbetsvillkoren i 
utvinningen av kobolt i Demokratiska republiken Kongo:  
https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/congo-co-
balt-mining-for-lithium-ion-battery/

5.  Avsluta med att prata i helklass om vad företagen kommunicerar – och vad de 
inte berättar. 

Arbetet i kassiteritgruvor 
i Demokratiska republi-
ken Kongo är hårt, med 
smala gruvgångar och 
hög risk för ras och att 
gruvarbetare skadar sig.   
BILD: JEPPE SCHILDER
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6. Varför dog Elena Ávila Zepeda?

SYFTE: Eleverna får förståelse för kopplingen mellan mänskliga rättigheter 
och produktionen av IT-varor samt komplexiteten i värdekedjor kopplade till 
IT-produkter.
METOD: Samtala, läsa och skriva.  
TID: 60 min + skriftlig hemuppgift.

1.   Låt eleverna skriva individuellt på en lapp som de sedan lämnar in

• Hur många telefoner finns i din familj?

2.  Resonera med eleverna:

• Börja med att räkna ut hur många mobiltelefoner som familjerna äger.

Ställ frågorna:

A) Varifrån tror ni att metallerna i era telefoner kommer?

B) Vilken metall används för kopplingar i telefonen? 

C) Var tror ni telefonerna är tillverkade, av vem och under vilka arbetsförhål-
landen?

D) Hur tror ni att mobiltelefoner påverkar miljön?
 

TIPS! Här finner du mer information om hur många metaller/mineraler som 
vanligtvis finns i en mobiltelefon: https://i2.wp.com/www.compoundchem.com/
wp-content/uploads/2014/02/The-Chemical-Elements-of-a-Smartphone-v2.png

3.  Presentera Globala mål nummer 8: ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt” och 12: ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Be eleverna arbeta i par. De ska läsa om var sitt mål (8 eller 12) och sedan pre-
sentera de två olika målen för varandra och jämföra innehåll. Använd Sveriges 
officiella sida om Globala målen, https://www.regeringen.se/regeringens- 
politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/ 

Be eleverna lista minst tre kopplingar de tror finns mellan produktionen av 
mobiltelefoner och de globala målen 8 och 12.

4.  Läs för eleverna för att förklara företags ansvar:

I juni 2011 antogs FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rät-
tigheter. De grundläggande principerna för företags ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna uttrycker att:
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• ”Företag ska respektera de mänskliga rättigheterna. Detta innebär att de ska 
undvika att kränka andras mänskliga rättigheter och bör åtgärda en negativ 
påverkan på mänskliga rättigheter som de är inblandade i.”

• Företag ska även ”... försöka förhindra eller begränsa en negativ påverkan på 
de mänskliga rättigheterna som genom affärsförbindelser står i direkt sam-
band med företagets verksamhet, produkter eller tjänster, även om de inte 
själva har bidragit till denna negativa påverkan.”

Det innebär att företag måste ta ansvar för hur de påverkar människor oavsett 
om de direkt orsakar kränkning av mänskliga rättigheter, bidrar till den eller 
är kopplade till den.

5.  Fokus på arbetsförhållanden: 

Be eleverna läsa följande utdrag (något omskrivet) ur Living under risk – Copper, 

Information and Communication Technologies (ICT) and human rights in Chile, sid 1, 
31 och 32:

“Electronic devices like smartphones contain more than forty different mi-
nerals, including tin, tantalum, gold, platinum, copper, cobalt, and rare earth 
metals. Chile is currently the largest copper producer in the world, holding 
29% of the world reserves of the red metal. Copper represents a crucial portion 
of the Chilean economy and the country’s Los Pelambres mine is the fifth 
largest copper mine in the world.”  

“The Los Pelambres working force is comprised of 5,647 employees, out of 
which only 16% are direct employees; the other 84% are subcontractors. This 
situation is especially worrying. As argued by union leader Cristian Cuevas, 
“subcontracted workers in the copper industry have become the slave labour 

of the 21st century. Lacking rights and social protection, they are vulnerable 

and defenceless.” “payrolled employees definitely enjoy decent rights, but 

the situation of contracted workers is dire” and he continues “for instance, 
at Minera Escondida (the world’s largest private copper mine, owned by the 
Anglo-Australian company BHP Billiton), 200 workers share four showers, 

and they sleep according to the ‘warm beds’ system (several workers sleeping 
in turn in the same bunk).

The highly-publicised accident at the San Jose mine, where 33 men were trap-
ped underground for a period of 69 days, issued a stark reminder that digging 

for copper in Chile can be a dangerous business. The risk of accidents and 

fatalities rises particularly when the price of copper is high; according to a re-
port by the BBC, ‘in 2007 and 2008, at the height of the boom in copper prices, 
there were more deaths in Chilean mines than in any other years during the 
decade. In 2007, when the copper price averaged a record $3.24 per pound, 40 
miners died in accidents. In 2008, when copper was at $2.88 per pound, the de-
ath toll hit 43. One of the most well-known cases was the death of Elena Ávila 
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Zepeda in 2014, a 25-year-old woman and mother of a 6-year-old girl that lost 
her life while driving a 100-ton mining truck. She was working as an apprenti-
ce in the job, hired only two months before her death, working a double shift 
for a fixed term of one year.”

6.  Be eleverna besvara följande frågor för att säkerställa att de läst och förstått 
texten:

A) Vad innebär det att vara fast anställd (direct/payrolled employee)  
respektive kontraktsanställd (subcontractor/contract worker)?         

B) På vilket sätt är kontraktsanställda inom gruvnäringen särskilt utsatta?

C) Hur många är kontraktsanställda vid Los Pelambres-gruvan?

D) Hur många delar de fyra duscharna?

E) Hur länge satt gruvarbetarna fast under jorden?

F) Varför tror du arbetsmiljöriskerna ökar när efterfrågan på koppar är större?

G) Varför tror du att Elena Ávila Zepeda dog?

7.  Hemuppgift: Be eleverna gå tillbaka till sina slutsatser om mål 8: Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och skriftligt besvara följande frågor på  
max 1 A4 (teckenstorlek 12).

A) Vilka av delmålen i globala mål 8 är särskilt relevanta och skulle göra livet 
bättre för människor inom gruvindustrin i Chile? (välj 2–3 delmål)

B) Vad kan företag göra för att bidra till just de delmålen?

C) Hur kan du påverka företag att bidra till anständiga arbetsvillkor för 
människor i andra länder?

 

Fördjupning:

Här finns en länk till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättig-
heter på svenska och engelska: http://kontakt.amnesty.se/upload/documents/
fns-vagledande-principer-for-foretag-och-manskliga-rattigheter.pdf

Ta gärna del av ”Kan företag göra precis som de vill” från Swedwatchs material ”Vad 
kostar din tröja”? sid 12–13:  
https://swedwatch.org/okategoriserad/nytt-skolmaterial-om-foretagsansvar/
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7. Familjerna X-son och Y-son

SYFTE: Eleverna får utforska och reflektera över hur konsumtion påverkar andra 
människors liv och miljön.
METOD: Skriva och identifiera hållbara och ohållbara konsumtionsvanor med 
koppling till mänskliga rättigheter och arbetsrätt.
TID: 60 min

1.  Börja med att låta eleverna läsa en artikel från tidskriften Omvärlden för att 
eleverna ska inse hur konsumtion hänger ihop med hållbar utveckling:  ”Ag-
enda 2030-delegationen: Konsumtionen Sveriges största problem”. Artikeln 
beskriver konsumtion som en av Sveriges största hållbarhetsutmaningar: 

https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2017/agenda-2030-delegatio-
nen-konsumtionen-ar-sveriges-storsta-problem/

A) Beskriv skillnaderna mellan två helt skilda familjer med olika förhållnings-
sätt och attityder till konsumtion genom att fylla i tabellen nedan med exem-
pel. En familj ”X-son” som är medvetna, etiskt hållbara konsumenter och en 
familj ”Y-son” som är helt omedvetna om hållbar konsumtion. 

B) Be eleverna sedan utforska vilka skillnader i konsekvenser familjernas  
konsumtion har när det gäller IT-produkter, resor och mat. 

C) Be eleverna att titta på Swedwatch material ”Vad kostar din tröja?” 
sid 9-11 för inspiration:  
https://swedwatch.org/okategoriserad/nytt-skolmaterial-om-foretagsansvar/

FAMILJEN X-SON FAMILJEN Y-SON
SKILLNADER I 

KONSEKVENSER

IT-PRODUKTER

MAT

RESOR

Köper begagnad 

telefon

Lagar mat 

på rester

Bokar charter-

hotell där fack-

föreningar tillåts

Köper ny telefon 

varje år

Slänger mat 

varje dag

Ställer aldrig 

frågor om 

arbetsvillkor 

på hotellen

Belastar naturre-

surser i olika grad

Olika klimat-

utsläpp

Påverkar charter-

bolagen på olika 

sätt
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D) Låt eleverna sedan arbeta i par och ge exempel på hur båda familjerna age-
rar samt vilka konsekvenser det får för miljö och människa. Be dem också att 
väga in hur de själva påverkas av sina konsumtionsvanor (välmående, fysisk 
och psykisk hälsa etc.).

E) Diskutera slutligen i helklass vad varje par kommit fram till. Använd tavlan 
för att lista positiva respektive negativa effekter av familjernas olika val uti-
från tabellen ovan. 

Fördjupning:

Följ gärna upp med övning 6: ”Varför dog Elena Avila Zapada?”

8. Hur kan företag jobba 
med de Globala målen?

SYFTE: Eleverna får syn på företag som vill bidra till hållbar utveckling. 
METOD: Ta del av UNDP:s inspirationsmaterial med exempel från företag som 
försöker leva upp till Agenda 2030. 
TID: 60 min

1.  Börja med att läsa för eleverna: 
Tillverkningen av IT-produkter såsom datorer och mobiltelefoner är förenade med många 

risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Utvinningen av de många 

mineraler som ingår i elektronik är förknippad med svåra arbetsförhållanden, barnarbete, 

miljöförstöring och understödjande av väpnade konflikter. I tillverkningsleden förekommer 

risker för låga löner, extrem övertid och farlig arbetsmiljö. (Källa: https://swedwatch.
org/vad-vi-gor/make-ict-fair/)

Dagbrott i Demokratiska republiken Kongo. Under högsäsong arbetar 6000 människor 
här dagligen. BILD: ANDREAS ANTONSEN/ATEA 
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2. Gå sedan vidare med att berätta om Globala målen för hållbar utveckling. 
Se globalamalen.se

A) Skriv siffrorna 1–17 på papperslappar och lotta ut vilket globalt mål elevpa-
ren ska jobba med. 

B) Be eleverna bekanta sig med det målet de fått genom att läsa på UNDP:s 
eller regeringens hemsida. 

C) Se filmklippen från Danwatch eller Copper with a cost för att få syn på de 
utmaningar som finns när det gäller hållbar utveckling:
https://vimeo.com/334686548
https://vimeo.com/334687636
https://youtu.be/5TawvNqtEuc

D) Be eleverna gå in på UNDP:s hemsida med exempel på företagare som 
försöker arbeta med globala målen. https://www.globalamalen.se/for-foretag/
inspiration/

E) Eleverna ska läsa om sitt mål och “sin” företagare. De ska ta reda på tillräck-
ligt mycket för att berätta för klassen på en minut vilket deras mål är och vad 
“deras” företag gör för att bidra till det målet. Berätta också om någon utma-
ning som finns för att genomföra ”deras” mål.

F) Be eleverna presentera under max en minut och lyssna på berättelser om 
alla målen, 1–17, i nummerordning. 

LÄS VIDARE

Läs gärna mer om Swedwatch olika fokusområden: Arbetsvillkor, Högrisk– och 

konfliktområden, Lokalsamhällens rättigheter, Miljö och klimat, Offentlig upphandling och 
Utsatta grupper. För mer information se https://swedwatch.org/teman/

OBS: Swedwatch har inte granskat kvaliteten i företagens hållbarhetsarbete.
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