
60 MIN

Om könsbaserat våld i textilindustrin

MODE, PÅ LIV OCH DÖD
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.7
 
Bilagor      s.8

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

!
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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.(:

AVSLUTA LEKTIONEN 
 

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



OM ÖVNINGEN
Syfte 
Få förståelse för begreppen könsbaserat våld inom textilindustrin och  
hur facklig organisering kan vara en lösning på problemet.    
 
Metod
• Varva föreläsning med övningar och utmanande frågor som eleverna  

diskutera och reflektera kring i par och i helgrupp.
• Sammanställa vilka länder elevernas kläder kommer ifrån. Utifrån rapporten  

Global Rights index sedan kartlägga vilka risker det finns att organisera sig 
fackligt i dessa länder.  

• Granska företag och hur de kommunicerar sitt jämställdhetsarbete.  
Agenda 2030 
Mål 5 (Jämställdhet), 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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VIKTIGA BEGREPP
Övningen innehåller en introduktion om könsbaserat våld.  
Bekanta dig med viktiga begrepp inför lektionen.  

Könsbaserat våld
Könsbaserat våld är de trakasserier och våld som sker mot en person på grund av 
dennes könstillhörighet. Alla människor kan utsättas för könsbaserat våld men en 
klar majoritet av offren är kvinnor och flickor. Mäns våld mot kvinnor är ett stort 
problem över hela världen, i alla sektorer. Globalt uppger var tredje kvinna över  
15 år att de har upplevt sexuellt eller fysiskt våld i sitt arbete, i hemmet eller  
i samhället (WHO).  
 
Våld och sexuella trakasserier inom textilindustrin 
Våld och sexuella trakasserier mot kvinnor är ett stort arbetsmiljöproblem inom 
klädindustrin men ses ofta som en privat fråga. Idag uppger sju av tio kvinnor  
i Bangladesh textilindustri att de har trakasserats sexuellt på arbetsplatsen.  
Trots den tragiskt höga siffran talar mycket för ett högt mörkertal då det är mycket 
riskabelt att anmäla de arbetsledare som ofta är förövare.  

Orimliga produktionsmål läggs på arbetarna som en följd av de låga priser och 
korta ledtider som köparna, det vill säga klädföretagen, kräver. Två av tre  
sömmerskor som intervjuats i en studie sa att de var under stor produktionspress 
och en tredjedel uppgav att hot eller slag från arbetsledare ökat i samband med 
detta (Femnet). 
 
Högrisbranscher 
Precis som för länder finns det vissa branscher med stora hållbarhetsrisker. Ett 
exempel på en högriskbrannsch är textilindustrin då den bland annat utgörs av:  
• Låga löner  
• Diskriminering och könsbaserat våld  
• Brister i hälsa & säkerhet

Högriskländer  
Ett land där det finns höga risker för exempelvis miljöförstöring och att mänskliga 
rättigheter kränks. Företag behöver därför vara både medvetna om riskerna och 
vidta åtgärder för att minska dem. Ofta har ett högriskland en bristande samhälls-
styrning, låg kunskap om arbetares rättigheter, svaga fackföreningar och en stor 
informell sektor. Risker som kan förekomma är:  
• Låga löner: minimilön under fattigdomsgränser eller arbetare som inte får betalt. 
• Miljöförstöring: inga lagar eller lagar följs inte.  
• Korruption: mutor och liknande vanligt.  
 
Fackliga rättigheter 
Den fackliga rörelsen är världens största folkrörelse, med mer än 200 miljoner med-
lemmar världen över. Fackliga organisationer är speciella i sin karaktär. De är breda 
folkrörelser som både driver opinion och bidrar till att reglera arbetslivet genom att 
ingå avtal med arbetsgivare. Denna dubbla funktion skiljer fackliga organisationer 
från andra organisationer. Den fackliga rörelsen är en viktigt aktör för att förhindra 
våld och sexuella trakasserier.  

Detta är en viktig erfarenhet: starka fackföreningar förändrar samhället på ett sätt 
som sträcker sig långt utanför den fackliga dagordningen. Särskilt tydligt är att 
fackliga organisationer bidrar till demokrati och mänskliga rättigheter. 
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Foto: CCC

https://www.who.int/data/gho/data/themes/theme-details/GHO/women-and-health
https://femnet.de/images/downloads/gbv/GBV_Stop-Violence_Report_BCWS-FEMNET-2020.pdf


• •

Konventioner  
En konvention är en form av överenskommelse inom Förenta nationerna (FN) och 
alla länder som skrivit under en konvention är skyldiga att följa den. Länderna är 
också tvungna att regelbundet rapportera till FN hur de lever upp till konventionen. 
För att konventionen ska bli lag behöver de ratificera den, skriva in den i landets 
nationella lagar. Läs mer om det olika konventionerna på FNs hemsida:  
• https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbe-
te-med-manskliga-rattigheter/sa-skyddar-fn-de-manskliga-rattigheterna/
Det finns till exempel en egen kvinnokonvention, läs mer om den här: 
• https://jamstalldhetsmyndigheten.se/fakta-om-jamstalldhet/kvinnokonventionen/

ILO-konventionen  
International Labour Organization (ILO) är FN:s arbetslivsorgan med uppdrag att 
åstadkomma internationella regler på arbetsmarknaden för att förhindra att 
arbetare utnyttjas och exploateras. ILO:s konventioner innehåller åtta 
kärnkonventioner. Det betyder att medlemsländer måste följa dessa oavsett 
om deras regeringar ratificerat dem eller inte (Union to union).  

 Nr 29 Om tvångs- eller obligatoriskt arbete
 Nr 87 Om föreningsfriheten och organisationsrätten
 Nr 98 Om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten
 Nr 100 Om lika lön för män och kvinnor
 Nr 105 Om avskaffande av tvångsarbete
 Nr 111 Om diskriminering vid anställning och yrkesutövning
 Nr 138 Om minimiålder för arbete

 Nr 182 Om förbud mot värsta formerna av barnarbete

 
Femwashing  
Femwashing är när ett företag använder feministiska slagord i sin reklam för att 
öka försäljningen, utan att samtidigt ha tillräckligt med fog för påståendena om att 
företagets verksamhet gynnar kvinnors rättigheter. 

Det kan till exempel handla om att företaget blåser upp små insatser som de gör för 
jämställdhet för att ta fokus från att företaget inte gör tillräckligt för att de kvinnor 
som arbetar i tillverkningen ska ha en dräglig situation. Företaget förflyttar alltså 
fokus. Fair Action har gjort en gudie om femwashing, du hittar den här: 
• https://fairaction.se/okategoriserad/vad-ar-femwashing/ 

ITUC och Global Rights Index  
The International Trade Union Confederation (ITUC) presenterar varje år sitt  
rättighetsindex ”Global Rights Index”. 149 länder granskas och betygssätts utifrån 
97 kriterier, med utgångspunkt från rättspraxis och FN-organet ILO:s konventioner. 
Indexet redovisar överträdelser av arbetstagares rättigheter. Betyget 5+ är sämst,  
1 är bäst. Sverige och Norden tillhör de elva länderna i grupp 1 (Union to union). 
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https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med-manskliga-rattighe
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med-manskliga-rattighe
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/fakta-om-jamstalldhet/kvinnokonventionen/ 
https://www.uniontounion.org/sites/default/files/material_files/mr_i_arbetslivet_2021_webb.pdf
https://fairaction.se/okategoriserad/vad-ar-femwashing/
https://www.uniontounion.org/gri2022


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 textilindustrin (10 min) 
2. Om könsbaserat våld (10 min) 
3. Om fackliga rättigheter (15 min)
4. Om femwashing (15 min)
5. Ansvar och påverkan (10 min) 

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

Steg 2: Om könsbaserat våld (10 min) 
Sida 5. Gå igenom begreppet könsbaserat våld och de olika formerna av det.
Sida 6. Exemplifiera de olika formerna av könsbaserat våld. 
Sida 7. Berätta om textilindustrin som högriskbransch.
Sida 8. Information om högriskländer.
Sida 9. Statistik om könsbaserat våld inom textilindustrin. 

Steg 3: Om fackliga rättigheter (15 min)
Sida 10. Berätta om vilka fackliga rättigheter som finns och hur det kan vara en 
lösning för att stärka kvinnors rättigheter på arbetsplatsen. 
Sida 11. Information om ILO-konventionen.  

Sida 12. Övning! Be eleverna lista i vilka länder deras kläder har producerats.  
Ge dem länken till ”Global Rights Index” och be dem leta reda på vilken plats  
landet ligger på i deras ranking av fackliga rättigheter i världen. Är de extra  
förvånade över något lands placering? Reflektera i helgrupp.

Steg 4: Om femwashing (15 min)
Sida 13. Förklara vad femwashing är.
Sida 14. Fem förvirrande citat! Här presenteras citat från fem olika klädmärken. 
Under har vi skrivit följdfrågor kring hur denna informationen är kopplad till deras 
produktion. Läs upp citat och följdfrågor för att förbereda klassen inför övningen  
på nästa slide. Bonus: Berätta gärna om när Fair Action anmälde Ellos för 
femwashing:  
https://fairaction.se/nyheter/ellos-anmals-for-femwashing/ 
Sida 15. Övning! Nu ska eleverna själva få granska hur företag kommunicerar om 
sitt arbete med jämställdhet. Visa eleverna de tre bilderna vi tagit fram med  
vanligt förekommande budskap om kvinnliga rättigheter. Exemplen är från företag 
som producerar kläder i länder där kvinnors rättigheter kränks vid tillverkningen.  
Be eleverna reflektera i par eller grupp om de tycker det är exempel på femwashing. 
Återkoppla sedan i helklass. 
16-18. Tre olika exempel. 

Steg 5: Ansvar och påverkan (10 min)
Sida 19. Övning! Låt dem i par eller grupp diskutera frågor kring ansvar. 
Sida 20. Diskutera vad vi kan göra för att påverka företagen att bli mer hållbara.

Tillhörande presentation finns 
på vihandlarvembetalar.se!
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https://fairaction.se/nyheter/ellos-anmals-for-femwashing/ 
http://vihandlarvembetalar.se


BILAGOR
Bilder från rapporten ”Bruises and Blouses” 
Fair Actions har granskat hur sex svenska klädföretag hanterar risken 
för att kvinnor utsätts för våld och trakasserier i produktionen.

https://fairaction.se/press-kategori/pressmeddelanden/svenska-modejattar-blundar-for-sexuella-trakasserier/


Unga granskar svenska företags hållbarhetsarbete.

VI HANDLAR
VEM BETALAR?


