
15 MIN

Övning om greenwashing

GREENWASH-BINGO!



TVÄTTA BORT DIN SURA MIN!

Vad är greenwashing? 
Att framställa en produkt som bättre för miljön, än vad den i själva verket 
är, kallas för greenwashing. Till exempel är det inte tillåtet för företag att 
säga att vad som helst är ”hållbart”. Enligt Marknadsföringslagen måste 
företag kunna bevisa det de påstår, och vara tydliga med information mot 
konsumenten om på vilket sätt varan eller tjänsten är miljövänlig. 
 
Greenwashing används inte bara vid förskönande kommunikation av något 
som ska vara bra för människor och miljö. Det är också en metod för att 
leda bort uppmärksamhet från något dåligt.  
 
Ett exempel är när företag, vars verksamhet har en negativ miljöpåverkan, 
lyfter fram hur man sparar in på kopieringspapper. Och sedan säger att 
det är lösningen på hela företagets miljöansvar. Att spara in på papper 
är såklart bra för miljön, problemet här är att företaget använder det som 
dimridå för huvudproblemet, eller något annat i sin verksamhet som ska-
dar människor och miljö.  

Det blir allt vanligare att företag använder sitt hållbarhetsarbete i marknadsföringen mot konsumenter. Samtidigt finns det ett gap 

mellan vad företagen säger att de gör och den faktiska verkligheten för arbetarna i företagens leverantörsled.



HUR SPELAR DU GREENWASH-BINGO?

Reglerna 
På nästa sida finns ett ark med nio rutor som innehåller många urvattnade 
ord och begrepp som företag använder sig av i sin marknadsföring, eller 
i sin hållbarhetsrapportering. Läs igenom alla rutorna högt innan du börjar. 
De fetstilade orden används ofta och ett tips är att leta reda på dem. 
Texten som är i kursiv är tips på frågor att ställa när du granskar företag. 
 
Du ska nu, genom att besöka svenska klädföretags hemsidor, hitta tre i 
rad. Då skriker du ”BINGO” och tävlingen är slut. Du får fylla i fler rutor 
från samma hemsida/företag eller så besöker du flera. Du ska kunna 
redovisa vart ni hittat informationen efteråt. 

Spela själv?
Du kan använda greenwash-bingo som inspiration på uttryck att 
hålla utkik efter när du granskar företags hållbarhetsarbete.  

Spela flera?
Tävla mot varandra om ni är flera. Första person som får bingo vinner! 
Låt sedan alla deltagare gå igenom sina svar och diskutera.






