
 
 

 

 
 

 

  

 
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Vilka jeans ska jag köpa? Hur kan jag driva 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle? 

Ett rollspel om ställningstagande vid klädkonsumtion 

Vill ni inte genomföra ett rollspel, kan eleverna istället läsa texterna, som sedan används som 
diskussionsunderlag – i helklass eller i mindre grupper. 

SYFTE 
• Att ge eleverna förståelse för vad som är det verkliga priset för ett par billiga jeans 
• Att ge eleverna förståelse för den långa och komplexa process som ligger bakom ett par 

jeans – och alla andra varor vi köper 
• Att få eleverna att se sambandet mellan konsumtion och det ekologiska fotavtryck varje 

produkt gör (råvaruuttag, vattenanvändning, växthusgasutsläpp, avfall, avfallshantering med 
mera) 

• Att få eleverna att fundera över vad som är ett bra köp 
• Att få eleverna att fundera på hur konsumtion hänger samman med de tre aspekterna i 

hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social) 
• Att få eleverna att fundera över sin egen konsumtion i förhållande till hållbar utveckling 

ATT FUNDERA PÅ OCH DISKUTERA EFTER ROLLSPELET 

Ekonomisk och ekologisk hållbarhet 
• Hur hänger konsumtion, miljö och avfall ihop? 
• Vad kan vi göra för att förhindra överkonsumtion? 
• Vad är alternativ konsumtion? 
• Kan vi skapa ett hållbart samhälle med alternativ konsumtion? 
• Hur kan vi konsumera smartare och få jordens resurser att räcka till en ständigt växande 

befolkning? 
• Innebär konsumtion alltid förbrukning av ekologiska resurser? 
• Social hållbarhet 
• Måste konsumtion innebära exploatering av människor? 
• Vad kan vi göra för att arbetare i Bangladesh och andra utvecklingsländer ska få bra arbets-

förhållanden? 
• Varför är ingen av arbetarna i fabriken eller på bomullsplantagen fackligt ansluten? 
• Vad händer med de som jobbar med jeansframställning i Bangladesh om vi slutar köpa 

jeans från DeSign? 
• Är det tillräckligt att vi blir smarta konsumenter eller krävs det fer åtgärder för att skapa 

ett hållbart samhälle? 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Allmänt 
• Vad är egentligen viktigt i livet? 
• Är det viktigt att ha trendiga jeans? 
• Vilka samband fnns mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet? 
• Hur kan man förändra människors beteenden? 

GÖR SÅ HÄR 
Dela ut rollkorten till eleverna. 

Eleverna läser korten och berättar för varandra vem de gestaltar. På så sätt får de reda på 
sambanden mellan de olika personerna. 

Eleverna utgår från respektive roll i en diskussion om framtidsutsikter, förändringsmöjligheter 
och arbetsförhållanden. 

Tanken är att eleverna ska leva sig in i den tilldelade rollen, tänka på det bästa för sitt alter ego, 
samt hur de kan agera för en bättre framtid för en del av sina landsmän i just sin roll. Kan de 
samarbeta med någon/några i spelet? Hur kan de åstadkomma förändringar? Vilka icke-med-
verkande aktörer (hjälporganisationer, människorättsorganisationer, nationella/internationella 
mediakanaler etcera) kan kontaktas för att målen lättar uppnås? 

I verkligheten fnns förstås fer aktörer ; blixtlås-, knapp och sytrådstillverkare, råvaru- och färdi-
ga plagg-transportörer samt  de som förser fabrikerna med energi till exempel. 

Du väljer om du vill använda alla eller bara några av spelets rollkort. En roll kan utgöras av en 
eller fera elever. 

ROLLER 
1. SUMITA sömmerska på Tex Company 
2.ABU NASHOUR anställd på Cottonfelds Ltd 
3. FIKRY JUNIOR Tex Company’s ägare och direktör 
4. MR LADESH Plantageägare – den rikaste och mäktigaste mannen i Gopaldi 
5. CATERINA Inköpare på DeSign 
6. JESPER The Jeans Shop’s ägare 
7. SOFIA medarbetare på Just&Fair 
8. STELLA högstadieelev 
9. LEA ex-modell 
10. UTOMSTÅENDE OBSERVATÖR 



 

   
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SUMITA ABU NASHOUR 
Sömmerska på Tex Company 
Sumita är 10 år och jobbar på en textilfabrik i den bangladeshiska staden Gopaldi. 
Sumita har aldrig fått gå i skolan. Hon är ett av fem barn i en fattig familj och familjen 
är beroende av hennes skrala inkomst från fabriken. I fabriken sys jeans för märket 
DeSign.Arbetsdagarna är långa – 10 till 12 timmar. Sumita har en kort lunchrast, 
men måste be arbetsledaren om lov om hon till exempel måste gå på toaletten. 
Om fabriken har en stor order, måste Sumita jobba över – utan att för den skull 
få extra lön. Sumita har en dag ledigt i veckan. I fabriken fnns varken värme eller 
luftkonditionering; på vintern är det kallt och arbetarna fryser och på sommaren 
är det outhärdligt varmt. Det fnns varken nödutgångar, brandsläckare eller första 
hjälpen-utrustning. Ingen av arbetarna är fackligt ansluten. Sumita skulle helst av allt 
vilja gå i skolan, men vet att hennes familj inte klarar sig utan hennes lön. 

Sumitas mamma Anitha jobbar också på Tex Company. Anitha har fått andningssvårig-
heter och en besvärlig hosta som ger henne bröstsmärtor.Anitha, som inte har råd 
att gå till läkare, misstänker att dammet i fabriken är orsaken eftersom Sumita också 
har börjat hosta. 

Anställd på Cottonfelds LTD 
Sumitas pappa Abu Nashour arbetar på bomullsfälten 6 dagar i veckan. Han har 
avancerat från plockare till besprutare. Han sprutar bekämpningsmedel mot skade-
insekter på bomullsplantorna. Han bär en gasbehållare på ryggen och vadar från 
gryning till skymning på bomullsplantagen.Abu Nashour har varken skor, handskar 
eller andningsskydd.Varken Abu Nashour eller någon av hans kollegor är fackligt 
ansluten.Abu Nashour lider av kronisk huvudvärk och är ofta yr ; några gånger har han 
svimmat på jobbet. Abu Nashour är orolig för hur hans familj ska klara sig ekonomiskt 
om han blir allvarligt sjuk och inte kan arbeta. 

Sumitas äldre bror Nashour arbetar på Denim Blue, spinneriet/väveriet där jeans-
tyget tillverkas. Det är också här tyget färgas och det är i färgningen Nashour jobbar. 
Nashour vet inte riktigt vad färgen innehåller men fabriksledningen säger att det inte 
är några giftiga kemikalier. Nashour har ont i huvudet och mår illa varje dag. Han känner 
sig lite bättre på sin lediga dag, men är fruktansvärt trött och vill helst bara sova. 
Nashour kan läsa, skriva och räkna, eftersom han fck gå 2 år i skolan innan han var 
tvungen att börja arbeta för att hjälpa till med försörjningen av familjen. 



 

  
 

 
 

FIKRY JUNIOR MR LADESH 
Tex Companys ägare och direktör 
Ägaren till textilfabriken där Sumita och Anitha jobbar heter Mr Fikry. Han är 30 år 
och har just övertagit fabriken från sin far, Fikry Senior. Mr Fikry har läst ekonomi på 
universitetet i Dhaka och tack vare ett stipendium kunde han läsa Master’s degree 
i London. I London gick han med i Club Bang, en studentorganisation för bang-
ladeshier, och tillsammans gjorde medlemmarna planer för hur Bangladesh skulle 
kunna förvandlas till ett framgångsrikt land. När Mr Fikry kom tillbaka till sin hemstad 
Gopaldi och övertog textilfabriken från sin pappa, var han full av tillförsikt och hade 
stora förändringsplaner. Han ville bland annat införa bättre arbetsvillkor : 5-dagars 
arbetsvecka, 8-timmars arbetsdag, en halvtimmas lunchrast och en kortare rast 
både på för- och eftermiddagen. Han ville renovera fabriken och sätta in ventilation 
och luftkonditionering. Mr Fikry ville också ha en dialog med arbetarna, för att höra 
deras förbättringsförslag och han hade inget emot att de engagerade sig fackligt. Han 
trodde nämligen att dessa åtgärder i slutändan skulle leda till ökad produktion – om 
de anställda fck bättre villkor och tillräckligt med tid för återhämtning och vila skulle 
de bli effektivare på jobbet. Och om produktiviteten ökade, skulle Mr Fikry dessutom 
kunna höja lönerna. Mr Fikry diskuterade sina idéer med ägaren till bomullsplantagen, 
väveridirektören, tegelfabrikören och stadens politiker. Han fck inget gehör alls. Istället 
fck han höra att ”ger man infytande och lite makt till outbildade arbetare, kommer 
de snart tro att de kan ta över både fabrikerna och hela samhället”. Mr Fikry har nu 
börjat få anonyma hotelser, både via brev, mejl och telefon, om att hans fru och barn 
kommer skadas allvarligt och att fabriken kommer brännas ner om han gör allvar av 
sina ”moderna, europeiska planer”. 

Plantageägare, den rikaste & mäktigaste mannen i Gopaldi 
Mr Ladesh äger både bomullsplantagen och andra stora landområden runt Gopaldi. 
Eftersom Mr Ladeshs odlingar ger många invånare arbete är han en viktig man i staden. 
Mr Ladesh har sett till att skaffa sig stort infytande och både mutar och hotar stadens 
politiker för att få sin vilja igenom. Mr Ladesh har mycket traditionella värderingar 
och anser bland annat att klassamhället måste bevaras och infytandet från Europa 
begränsas. Han menar också att kvinnan är underordnad mannen och detta gäller 
även utländska kvinnor. Mr Ladesh och Fikry Senior är nära vänner. 



 

 

CATERINA JESPER 
Inköpare på DeSign 
Caterina är inköpare på klädföretaget DeSign. Det är stor efterfrågan på DeSigns 
jeans – speciellt efter den senaste reklamkampanjen, som riktade sig till de yngre 
konsumenterna. Jeansen är relativt billiga, superpopulära och tar snabbt slut hos åter-
försäljarna. Caterinas chef säger att hon måste se till att tillverkaren får fram nya jeans 
till ett lägre pris nu. DeSign måste öka sin vinst! Fixar inte Caterina det här har hon 
varken chans till en högre befattning eller löneförhöjning kommande år. Caterina har 
tät kontakt med sin leverantör, Mr Fikry, och försöker med alla medel förmå honom 
att öka produktionstakten. Caterina gör regelbundna inköpsresor till Gopaldi. 

Ägare till The Jeans Shop 
Jesper äger den populära butiken The Jeans Shop, som ligger i ett populärt köpcenter. 
En av storsäljarna är jeansen från DeSign, och när de tar slut rasar Jespers försäljnings-
siffror dramatiskt. Han telefon- och mejlbombarderar DeSigns försäljningsavdelning 
och undrar när nästa leverans kommer. Jesper hotar att avsluta kontraktet med 
DeSign och istället köpa in jeans från en annan jeansproducent/-leverantör. 



 

SOFIA STELLA 
Medarbetare på Just&Fair 
Just&Fair är ett litet och relativt nystartat företag som säljer jeans som är ansvarsfullt 
producerade i hela kedjan. Det vill säga att inga giftiga kemikalier används vare sig 
vid besprutning av bomull eller vid infärgning av tyg. Arbetarna som är involverade i 
tillverkningen har schyssta villkor och löner det går att leva på. Sömmerskorna i jeans-
fabriken får också 2 timmars skolundervisning per dag. Sofa arbetar både med CSR 
(Corporate Social Responsibility) och försäljning på Just&Fair. Sofa försöker övertala 
Jesper på the Jeans Shop att köpa in Just&Fairs jeans. Eftersom Just&Fairs jeans både 
är ekologiska och rättvisemärkta, blir inköpspriset högre än för till exempel DeSigns 
jeans och det innebär att kostnaden för slutkunden också blir högre. 

Högstadieelev 
Stella är 15 år och älskar mode. Hon följer fera modebloggar och drömmer om att 
antingen bli fotomodell eller designer. Eller i alla fall jobba med kläder på något sätt… 
Stella prao:ade på The Jeans Shop och tyckte det var hur kul som helst att få prova 
alla jeans de hade där. Stella gillar att ha mycket kläder, men har inte hur stort kläd-
konto som helst. Huvudsaken för Stella hon kan ha coola jeans som ”alla andra” har. 



 

 

 

LEA UTOMSTÅENDE OBSERVATÖR 
Ex-modell 
Lea, 28 år, är före detta supermodell. Hon har sett baksidan av yrket, men är samtidigt 
tacksam för sina år branschen. Förutom att Lea tjänade massor med pengar fck hon 
resa mycket och hon fck en hel del erfarenhet och människokännedom under sina 
år som modell. Lea menar att klädindustrin måste förändras från grunden: Jordens 
resurser utarmas, miljön förstörs, det är usla arbetsförhållanden i tredje världen och 
i den rika världen mäts status i hur mycket och dyra kläder och prylar man äger. Lea 
är fortfarande väldigt modeintresserad, men tycker att kläder ska vara av god kvalitet, 
i tidlös design och användas till dem är utslitna. Därför har hon sponsrat en reklam-
kampanj för Just&Fair, där hon själv modellar i Just&Fair’s jeans. Både Lea och Just&Fair 
har fått stor massmedial uppmärksamhet tack vare kampanjen. Lea driver också en 
modeblogg. 

Som observatör ska du komma med relevanta frågor och kommentarer om varför 
deltagarna resonerar som de gör. 

Förslag på frågor: 
Hur tänker du? 
Är det inte bättre att…? 
Kan man göra så här istället? 
Varför vill du samarbeta med…? 
Vad blir konsekvenserna om du …? 
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