
6

5 https://www.oxfam.se/blog/ny-kampanj-lagstiftning-foretags-ansvar-manskliga-rattigheter

Välj själv om det passar att göra en snabb återkopplande sammanfattning av kunskaperna 
från moment 1 innan ni går in på att prata mer om just social hållbarhet. 

Berätta för eleverna om de sociala hållbarhetsprinciperna. Beskriv vilka de är och ge 
exempel på vad de kan handla om. 

Berätta särskilt om socialt kapital och tillit i samhället och hur det relaterar till 
hållbarhetsprincip 7 genom att stärka sammanhållning, underlätta samarbeten och bidra 
till att folk är mer nöjda med livet generellt. 

Berätta vidare om vilka psykologiska behov vi har som människor och hur de relaterar till 
hållbarhetsprinciperna. Förklara att de psykologiska behoven leder till mer välmående, 
bättre hälsa och prestation, samt att tillit gör att samhället flyter på bättre. 

Läs mer på Oxfam om kampanj för lagstiftning om företags ansvar för mänskliga 
rättigheter som stöttas av svenska företag och fackföreningar.

TIPS
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60-80 MIN.

VAD SÄGER FORSKNINGEN?
PASS 2

Ser ni något mönster i artiklarna?

Vad skulle ökad lön betyda för de som producerar det vi konsumerar?

Vad skulle förbättrade arbetsförhållanden betyda?

Vad görs idag för att komma till rätta med problemet?

Varför producerar vi inte kläder i Sverige?

Vilka globala mål berörs? Se https://www.globalamalen.se

Vad kan du/vi göra?

Vilka är Swedwatch? Är det en trovärdig källa?

Hur kan vi som konsumenter påverka importörer och klädkedjor? De är ofta känsliga 
för kundreaktioner.

Vilka hållbarhetsprinciper bryts idag, vad sätts det upp hinder för när vi producerar och 
konsumerar varor? 4

Vad händer om vi bojkottar varor från vissa länder? Vad händer på kort sikt och på lång 
sikt?
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I dag växer det upp företag som i Sverige kallas socialt entreprenörskap och 
socialt företagande, där företaget är ett medel för att skapa samhällsnytta och 
där resultatet mäts i samhällsnyttiga mål och överskottet går tillbaka till 
verksamheten. Ta gärna reda på om det finns det något sådant företag i den egna 
kommunen.
Hos intresseorganisationen SCOOPI finns en lista på arbetsintegrerande företag i 
Sverige.

TIPS

4 För mer info om hållbarhetsprinciperna, se moment 1 och fortbildningsfilmerna på Future Minds hemsida.

6 http://skoopi.coop/asf-i-stockholm/

Vad är social hållbarhet?

TEORIGENOMGÅNG
TEORI

30-40 MIN.



Berätta för eleverna om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Du hittar 
både information och själva deklarationen här: https://unric.org/sv/manskliga-
rattigheter 

Steg 1

Berätta om hur de mänskliga rättigheterna går att koppla ihop med 
hållbarhetsprinciperna. Här kan du använda filmen om “Mänskliga rättigheter” från 
fortbildningen på Future Minds hemsida.

Steg 2

Låt eleverna gå in på https://www.globalamalen.se/manskliga-rattigheter och 
undersöka hur de globala målen för hållbar utveckling går att koppla ihop med de 
mänskliga rättigheterna. 

Steg 3

Låt eleverna kort fundera på och skriva ner eller diskutera: 
Vilka 10 av alla 30 mänskliga rättigheter tycker du är viktigast? Går det att välja? Vad tror du 
händer om du väljer bort några? 

Steg 4

60-80 MIN.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, 
VÄLMÅENDE OCH EKOLOGISK 
HÅLLBARHET 

PASS 3

Läs om Crêpes & Waffels 
på engelska: https://thecitypaperbogota.com/features/heart-of-success/2725 
på spanska: https://www.crepesywaffles.com/nosotros/filosofia 

TIPS

Vad vill storyn förmedla?

Hur kan caset kopplas till kunskaperna som förmedlats i teorigenomgången innan? 

Vad kan vi se för spår av psykologiska behov och tillit i caset? 

Känner eleverna till något som liknar det som berättas i storyn?

Samtal i helklass. Diskutera tillsammans kring följande: 

Steg 2

Berätta storyn för eleverna eller låt dom läsa den själva.

Steg 1

Berättelsen om Crêpes & Waffels är ett gott exempel på hur en affärsidé som har social 
hållbarhet som bas också lyckats bli en ekonomisk framgång. Du hittar caset bland 
bilagorna till den här handledningen.

Case: Crêpes & Waffles

ÖVNING
ÖVNING

60-80 MIN.

Mänskliga rättigheter och social hållbarhet

ÖVNING
ÖVNING

30 MIN.
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