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Abstract  
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Supervisor: Erik Edoff 

Climate change is something that people are growing more concerned about. In conjunction 

with this, sustainability is becoming more important for Swedish consumers who shop online. 

Studies have also shown that it has become more common to shop second hand. A company 

that seeks to capitalize on this is Sellpy. The company describes itself as Sweden's largest 

e-commerce for second hand items. The purpose of this essay was to conduct a critical 

rhetoric analysis to investigate how the rhetoric works in Sellpy's communication on the web 

page “Vårt ansvar”. In addition the study aimed to investigate if there were underlying 

meanings in Sellpy's communication. To accomplish the purpose of the study the theoretical 

framework includes rhetorical theories, more particularly the rhetorical situation and the 

rhetorical disposition. The theoretical framework also includes the terms greenwashing and 

corporate social responsibility. These terms are used as tools to strengthen our reasoning and 

to helps us interpret why Sellpy's communication looks the way it does. The method used in 

this study is critical rhetoric analysis and includes the aspects disposition and situation. It 

aims to gather a deeper understanding of why a message is formatted as it is. The result 

showed that the text on the page "Vårt ansvar" largely follows the five parts included in the 

rhetorical disposition. The results also indicate that the rhetoric in Sellpy's communication is 

used to convince the audience that Sellpy is a reliable company with a good sustainability 

agenda that continuously strives for improvement through its sustainability work. Finally our 

results show that there is a primary underlying meaning in Sellpy's communication, namely 

that Sellpy wants to capitalize. In addition to this we interpret that there are also two 

secondary underlying meanings: the audience is good and does the environment and society a 

favour if they use Sellpy’s service and Sellpy is a reliable company that does good. 

Keywords: rhetoric, critical rhetoric analysis, Sellpy, sustainability, CSR. 
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1. Inledning  

Jordens klimat blir allt varmare och det är allmänt känt att klimatförändringarna är något som 

berör och påverkar många människor. Enligt en mätning av SOM-institutet år 2017 är miljö 

och klimat ett av de samhällsområden som människor är mest oroliga för.  Miljö och 1

hållbarhet är även något som blivit viktigare för svenska konsumenter som handlar på 

internet. En Sifo-undersökning visar att det blivit allt vanligare att handla second hand,  och 2

enligt en konsumentundersökning från Naturvårdsverket har andelen människor som köper 

begagnade kläder ökat.  En aktör som vill kapitalisera på dessa fenomen är företaget Sellpy. 3

Sellpy är en ny typ av second hand-företag på internet, detta i samband med att Sellpy vill 

kapitalisera på fenomen såsom att allt fler handlar second hand och är oroliga för miljön, gör 

det intressant att studera hur retoriken fungerar i Sellpys kommunikation. Detta kan studeras 

på företagets sida “Vårt ansvar”, vilket är den del av hemsidan där det beskriver sitt 

miljöansvar och interna hållbarhetsarbete. Vår förhoppning är att denna studie ska bidra med 

ett kritiskt perspektiv på hur retoriken fungerar i Sellpys kommunikation, varför företagets 

budskap ser ut som det gör och om det finns några underliggande betydelser i 

kommunikationen. Studien kan även bidra med insikt i hur företaget arbetar med retorik i sin 

hållbarhetskommunikation och hur det förhåller sig till socialt ansvar.  Studien är dessutom 

viktig för att förstå hur retorik kan användas för att bygga förtroende och bidra till att skapa 

vinst. Genom att undersöka detta hoppas vi att våra resultat ska kunna bidra till framtida 

forskning inom liknande områden och för forskningsfältet strategisk kommunikation.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka Sellpys kommunikation. Närmare bestämt ämnar vi 

genomföra en kritisk retorikanalys för att  undersöka hur retoriken fungerar i Sellpys 

kommunikation på sidan “Vårt ansvar”. Dessutom undersöks om det finns några 

underliggande betydelser i Sellpys kommunikation. Vår studie utgår från följande 

frågeställningar.  

1 SOM-institutet. Svensk samhällsoro. 2018.  
2 Maria Hedenlund. Ökat intresse för second hand. 2018. 
3 Naturvårdsverket. Hållbara textilier. 2019.  
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1. Hur fungerar retoriken i Sellpys kommunikation på sidan Vårt ansvar? 

2. I vilken utsträckning finns underliggande betydelser i Sellpys kommunikation på 

sidan Vårt ansvar? 

2. Bakgrund  

Företaget grundades 2014 av Michael Arnör, Philip Gunnstam och Oskar Nielsen. Företaget 

ägs av grundarna men även av riskkapitalister med detaljhandelsföretaget H&M som största 

externa investerare,  som kontrollerar 74 procent av bolaget.  Sellpy beskriver sig som 4 5

“Sveriges största e-handel för second hand.”  Det säljer inga egenproducerade varor, utan 6

endast begagnade produkter såsom kläder, elektronik och inredning. Visserligen är second 

hand på internet ingenting nytt. Marknadsplatsen Blocket har exempelvis funnits sedan 1996 

och marknadsplatsen Tradera sedan 1999. Deras koncept är i sin tur en förlängning av 

tidningarnas köp- och säljannonser. Men konceptet Sellpy arbetar med är relativt nytt. Sellpy 

introducerar konceptet på följande sätt: “Vi gör allt det praktiska, det enda du behöver göra är 

att beställa en Sellpypåse, packa den med allt du vill få sålt och beställa hämtning.”  “Vi 7

hämtar, sorterar, prissätter, fotar, beskriver, annonserar, kommunicerar, tar emot betalning, 

levererar samt sköter eventuella returer.”  Konceptet skiljer sig från företag som Tradera och 8

Blocket där säljarna själva sköter försäljningsprocessen via företagens marknadsplatser.  

3. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning  

Här presenteras vår studies teoretiska ramverk inklusive teoretiska begrepp som kommer 

appliceras på vår studie samt tidigare forskning. 

4 Almi. Sellpy säljer second hand för miljoner - avslöjar sina framgångsknep. 2018. 
5 Veckans affärer. H&M investerar i second hand-tjänsten Sellpy och blir majoritetsägare. 2019. 
6 Sellpy. Vad är Sellpy Circle?. u.å.-c. 
7 Sellpy. Det enklaste sättet att sälja. u.å.-a. 
8 Sellpy. För dig som säljer med Sellpy. u.å.-b. 
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3.1 Retorik 

Retorik brukar i klassisk form definieras som konsten att tala eller konsten att övertyga. Men 

retorik handlar inte bara om att en person håller ett tal och försöker övertyga sin publik. Det 

handlar om all form av kommunikation som är avsedd att övertyga.  Mral et al. skriver att 9

retorik alltid är en kombination av teori och praktik.  Eftersom vi ämnar använda kritisk 10

retorikanalys som metod anser vi därför att det är viktigt att ta avstamp i retoriska teorier som 

presenteras mer ingående i detta avsnitt. Teorierna som introduceras är den retoriska 

situationen och den retoriska dispositionen. 

3.1.1 Den retoriska situationen  

Eftersom vi ämnar studera hur retoriken fungerar i Sellpys kommunikation kan den retoriska 

situationen användas för att undersöka i vilket sammanhang och i vilken kontext 

kommunikationen sker. I analysen appliceras Lloyd F. Bitzers teori som menar att den 

retoriska situationen utgörs av tre delar: ett påträngande problem, en retorisk publik och 

retoriska villkor.  Inledningsvis är det påträngande problemet något som gör det nödvändigt 11

för talare, eller i vår studies fall: avsändaren att yttra sig. Det handlar sammantaget om att det 

behövs en situation som kräver ett retoriskt budskap.  Det påträngande problemet kan 12

därefter lösas genom retorik och övertygande. Detta kan liknas vid hur ett företag behöver 

övertyga om sitt budskap i marknadsföringssyfte. Vidare handlar teorin även om att 

budskapet riktas till en retorisk publik som kan påverka situationen. Enkelt sett kan man säga 

att detta handlar om att anpassa budskapet efter sin publik. Den kan benämnas på två olika 

sätt: den avsedda publiken och den faktiska publiken. Det förstnämnda innefattar den publik 

avsändaren har avsett och den faktiska publiken innefattar de som rent hypotetiskt kan nås av 

budskapet.  

Slutligen handlar teorin även om retoriska villkor. Detta innebär att varje retorisk situation 

medför vissa omständigheter som påverkar om budskapet når fram på ett effektivt sätt. Ett 

9 Brigitte Mral. Marie Gelang. Emelie Bröms. Kritisk retorikanalys. Text. Bild. Actio. Ödåkra: 
Retorikförlaget, 2016, 11. 
10 Ibid., 13. 
11 Ibid., 30. 
12 Ibid., 30. 
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företag kan exempelvis behöva anpassa sitt budskap efter såväl skrivna som oskrivna regler, 

fakta samt publikens värderingar och attityder.  För att undersöka en publiks värderingar och 13

attityder blir begreppet doxa relevant. Doxa är kopplat till bland annat en publiks tro, åsikt 

och fördomar. Det är enligt Mral et al. ett komplicerat begrepp som är starkt kulturellt bundet.

 Olika kulturer har sin egen doxa, samtidigt som en individ kan vara influerad av flera olika 14

doxor. Ett exempel på detta är att en person som arbetar som sjuksköterska har en doxa som 

påverkar dennes syn på sjukvården. Samtidigt kan personen vara påverkad av en politisk 

ideologi, vilket innebär att denne styrs av flera olika doxor. Mral et al. beskriver att en 

persons doxa eller doxor styr dennes tolkning av omvärlden eftersom de är undermedvetna 

och “sitter i ryggmärgen”.  15

3.1.2 Den retoriska dispositionen 

Den retoriska dispositionen bygger på klassiska retoriska principer om hur en retoriskt 

effektiv text skapas. Den består av fem olika delar: exordium, narratio, propositio, 

argumentatio och conclusio.  Exordium är inledningen av texten och har vanligtvis tre olika 

syften: göra publiken uppmärksam, välvillig och läraktig.  Narratio innebär bakgrund eller 16

berättelse, där texten vanligtvis presenterar och sätter in publiken i ämnet.  Propositio 17

presenterar textens tes eller huvudtanke och argumentatio presenterar argument som används 

som stöd för textens tes eller huvudtanke. En tes är detsamma som den uppfattning eller det 

påstående som avsändaren försöker framföra. Argumenten i argumentatio kan presenteras på 

olika sätt, med hjälp av ethos, pathos och logos, vilka beskrivs nedan.  Conclusio  innebär en 18

sammanfattning eller avrundning. Enligt den klassiska retoriken innehåller conclusio ofta 

någon form av återupprepning av textens viktigaste argument, och ett sista försök att försöka 

övertyga publiken om textens tes eller huvudtanke.  19

13 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 31–31. 
14 Ibid., 32–33. 
15 Ibid., 33. 
16 Ibid., 44–45. 
17 Ibid., 46. 
18 Ibid., 47 ff. 
19 Ibid., 46. 
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För att undersöka vilka argument som används för att övertyga publiken kan man använda det 

som kallas retorikens byggstenar: ethos, pathos och logos. Dessa brukar även kallas för 

appellformer, då de utgår från olika sätt en avsändare kan försöka appellera till en publik.  

Ethos handlar om att övertyga publiken med personlighet eller trovärdighet.  För att en 20

avsändare ska kunna övertyga måste publiken kunna tro på den som förmedlar budskapet. 

Avsändaren kan även skapa trovärdighet genom att uttrycka auktoritet. Man kan även skapa 

trovärdighet genom att använda sig av annans auktoritet genom att hänvisa till auktoritativ 

källa . Men ethos handlar inte enbart om det förtroende avsändaren avger. Man kan även 21

använda sig av ethosargument, vilket är argument som bygger på avsändarens egna 

erfarenheter. För att kunna övertyga publiken med ethos behöver avsändaren ses som 

trovärdig.  Logos i sin tur handlar om att appellera till publikens intellekt genom att övertyga 22

genom fakta och förnuft.  För att lyckas med logosargument måste avsändaren bygga dessa 23

på konkreta bevis, resonemang och fakta. Det är även viktigt att argumenten är relevanta och 

att sättet man resonerar på är logiskt och inte innehåller motsägelser.  Pathos används då en 24

avsändare appellerar till publikens känslor. Det är viktigt eftersom det utan känslor kan vara 

svårt för publiken att engagera sig. Med hjälp av pathosargument kan man beröra publikens 

känslor för att sedan aktivera deras vilja.  Att appellera till publikens känslor anses vara 25

särskilt viktigt i samband med logos-argument. Renberg skriver att ett logiskt argument sällan 

vinner gehör om det ej motsvarar publikens instinktiva eller känslomässiga behov, intressen 

eller vilja.   26

3.2 Att marknadsföra hållbart  

I Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to drive 

value for individuals and society at large skriver Alan A Pomering att American marketing 

association (AMA):s definition av marknadsföring har förändrats.  Den har tagit ett steg bort 27

20 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016 
21 Ibid., 35. 
22 Bo Renberg. Bra skrivet Väl talat, Handledning i skrivande och praktisk retorik. 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB. 2013, 102–103. 
23 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 38–39. 
24 Renberg. Bra skrivet Väl talat, Handledning i skrivande och praktisk retorik. 2013,106. 
25 Ibid., 108. 
26 Ibid., 102. 
27 Alan A Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix 
to drive value for individuals and society at large. 2017. 
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från den traditionella beskrivningen av marknadsföring med grund i värdebaserade 

kundrelationer som gynnar organisationer och intressenter. Marknadsföring handlar 

fortfarande om att skapa värde för kunder men nu erkänner den även vikten av partners och 

behovet av att skapa socialt och miljömässigt värde för samhället i stort. Värde för samhället i 

stort kan likställas med begreppet hållbar utveckling vilket beskrivs som utveckling som 

uppfyller behoven i denna tid utan att kompromissa kommande generationers förmåga att 

möta sina egna behov.   28

 

Marknadsmixen är en uppsättning med konkreta verktyg som ett företag både kan styra och 

påverka för att få avsedd respons på marknaden.  Dessa verktyg består av fyra P:n: produkt, 29

pris, promotion och plats. I ljuset av AMA:s förändrade definition av marknadsföring tillför 

Pomering ett nytt teoretiskt perspektiv på marknadsföring, främst för att hantera det 

stundande hotet av klimatförändringar.  Författaren utökar Kotlers fyra P:n med egna tillägg 30

till marknadsmixen: löfte, principer och partnerskap. Dessutom introduceras tilläggen: 

deltagare, process och fysiska bevis. Löfte kan beskrivas som företagets försök att bibehålla 

goda relationer med intressenter. Hållbarhetslöften kan ta sig i uttryck genom exempelvis 

hållbarhetsmål vilket bör ingå i företagets uppdrag. Fortsättningsvis är principer företagets 

värderingar vilket utgör en viktig del av dess identitet och påverkar om intressenter uppfattar 

företaget som hållbarhetsinriktat. Partnerskap, både externt och internt, utgör också en viktig 

del för företaget och kan vara avgörande för dess skapande och utvecklande av värde. 

Deltagare innefattar företagets personal och kunder som kan påverka konsumenters 

uppfattningar om företaget. Process är sammantaget de faktiska procedurer, mekanismer och 

flöden av aktiviteter som tjänsten levereras med. Slutligen består fysiska bevis  av miljön där 

tjänsten levereras och där företaget och kunder interagerar. Fysiska bevis kan även innefatta 

godkännande från tredje part och genom andra partnerrelationer, produktens 

förpackningsmaterial och ytterligare egenskaper som uppvisar en hållbarhetsorientering från 

företaget. Ett exempel på detta kan enligt Pomering vara användandet av elbilar. Syftet med 

dessa tillägg är att bidra till skapandet av socialt och miljömässigt värde för samhället i stort.  

28 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to 
drive value for individuals and society at large. 2017. 
29 Kotler et al. Marknadsföring. Teori, strategi och praktik. 2017, 58. 
30 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to drive 
value for individuals and society at large. 2017. 
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Denna forskning har främst ett marknadsföringsperspektiv, dock anser vi att expanderingen 

av marknadsmixen kan nyttjas i vår studie. Genom expanderingen kan vi rimligen få en 

breddad bild av hållbar marknadsföring och hur det kan skapa socialt och miljömässigt värde 

för samhället i stort. Detta kan ge oss en djupare förståelse över varför ett budskap är format 

som det är. Således kan detta understödja våra tolkningar av hur retoriken fungerar i Sellpys 

kommunikation genom kritisk retorikanalys. 

3.3 Teoretiska begrepp 

I detta avsnitt presenteras relevanta begrepp för studien som kommer blir ett verktyg för att 

stärka våra resonemang i den kommande analysen. Dessutom kan begreppen hjälpa oss tolka 

varför Sellpys kommunikation ser ut som den gör. 

3.3.1 Greenwashing 

Enligt Kotler et al. används termen greenwashing för att beskriva hur företag använder bland 

annat marknadskommunikation för att framhäva produkter och erbjudanden som mer 

miljövänliga än vad de i själva verket är.  Det kan även handla om att ett företag spenderar 31

mer tid och pengar på att marknadsföra sig själva som miljövänliga, än att faktiskt att 

minimera sin miljöpåverkan. Detta anses kunna vilseleda konsumenter som föredrar att köpa 

varor och tjänster från miljömedvetna varumärken.  Kotler et al. beskriver att det finns fyra 32

olika typer av greenwashing.  Typerna beskrivs nedan med syftet att förtydliga dessa för 33

läsaren och för att berika våra resonemang. Inledningsvis nämns en typ av greenwashing som 

definieras som spridningen av vilseledande uppgifter om en organisations verksamhet med 

syftet att framställa en gynnsam bild av företaget medan det i verkligheten erbjuder 

miljömässigt ohållbara erbjudanden. En annan typ av greenwashing är när ett påstående med 

miljöanspråk inte baseras på vetenskaplig fakta och blir en distraktion. Ytterligare en typ av 

greenwashing är att aktivt vilseleda konsumenterna gällande de miljömässiga 

omständigheterna kring en organisation, vara eller tjänst. Slutligen är den sista typen av 

31 Philip Kotler. Gary Armstrong. Anders Parment. Marknadsföring. Teori, strategi och praktik. 2 uppl. 
Harlow: Pearson. 2017, 435. 
32 Adryan Corcione. What Is Greenwashing? 2020. 
33 Kotler et al. Marknadsföring. Teori, strategi och praktik, 436.  
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greenwashing när ett företag kommunicerar att en vara eller tjänst är miljömässigt hållbar 

trots att detta inte stämmer.  I vår studie möjliggör begreppet en mer kritisk analys med 34

tanke på dess kritiska natur. 

3.3.2 Corporate social responsibility 

I denna del förtydligas begreppet Corporate social responsibility (CSR). Begreppet kommer 

ge oss möjlighet att stärka våra resonemang i den kommande analysen på ett djupare, mer 

kritiskt plan. CSR kan beskrivas som företags frivilliga samhällsansvar. Det handlar om att 

företag ska ta ansvar för relevanta förtroendefrågor som rör organisationens viktigaste 

intressenter.  Vilka förtroendefrågor som är relevanta beror på hur företaget påverkar 35

samhället och miljön och i vilken bransch de befinner sig i. Förtroendefrågor kan innefatta 

bland annat miljöfrågor, förbättrade arbetsvillkor, ökad mångfald och säkrare produkter.  Det 36

är viktigt med CSR-arbete då företags aktiviteter kan ha en negativ påverkan på samhället. På 

grund av detta är det därför viktigt att företag arbetar för att minimera denna påverkan.  Det 37

finns även riktlinjer för företags CSR-arbete ur en miljöaspekt. Ett exempel på riktlinjer är att 

företag ska “Sträva efter kontinuerlig förbättring. Skydda miljö, hälsa och säkerhet till 

exempel genom miljöledningssystem och att tillämpa försiktighetsprincipen. Utveckla och 

tillhandahålla produkter och tjänster utan olämplig miljöpåverkan.”  CSR kan dessutom ses 38

som en differentierande drivkraft inom marknadsföring vilket kan ge pondus åt varumärken 

som vill framstå som progressiva och moderna.  Det finns idag en förväntan att företag ska 39

ha ett CSR-arbete och att de ska leva upp till de krav som ställs från omgivningen.  Enligt 40

Borglund et al. ska företag därför åta sig det frivilliga ansvaret som CSR-arbete innebär för 

att tillfredsställa behoven hos sina främsta intressenter.  Kunder räknas ofta till den grupp 41

intressenter som ges hög prioritet av företag. Dessa kan i sin tur ställa tydliga och direkta 

krav på företaget. Att arbeta med CSR bör vara en del av ett företags värdegrund och etik för 

34 Kotler et al. Marknadsföring. Teori, strategi och praktik, 436. 
35 Tommy Borglund. Hans De Geer. Mats Hallvardsson. Värdeskapande CSR, hur företag tar socialt 
ansvar. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2009, 63. 
36 Borglund et al. Värdeskapande CSR, hur företag tar socialt ansvar. 2009, 63 . 
37 Regeringskansliet. Hållbart företagande, Plattform för svenskt agerande. 2013.  
38 Ibid. 
39 Mats Persson. Sune Hemberg. Eco-branding. Lyft ditt varumärke med ekologisk kraft. Malmö: Liber, 
2010, 25–26. 
40 Borglund et al. Värdeskapande CSR, hur företag tar socialt ansvar. 2009, 14,31. 
41 ibid., 67–70.  
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att kunna skapa förtroende. Därför är det viktigt att företag redogör för vilka aktiviteter de 

genomför på olika platser i sina affärssystem som syftar till att minska den övergripande 

negativa miljöpåverkan av verksamheten.  42

3.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. Den tidigare 

forskningen handlar om greenwashing och social marknadsföring.  

3.4.1 Greenwashing culture 

I boken Greenwashing culture studerar Toby Miller kulturens delaktighet i samband med den 

miljökris som råder i världen.  Miller beskriver att hållbarhet har blivit något som används 43

för att kompromissa och att greenwashing är ett verktyg som används i samband med detta 

syfte. Fortsättningsvis nämner Miller att selektivt uppvisande av koldioxidavtryck är något 

som är vanligt bland kapitalister. Han skriver även att det inte är ovanligt att miljöbovar 

framhäver positiv information gällande den egna verksamhetens miljöarbete med syftet att 

dölja negativa aspekter. Detta blir således en form av greenwashing.  Denna typ av 44

greenwashing blir därmed ett sätt för olika typer av organisationer att skydda sig själva 

genom att kamouflera utvalda aspekter av verksamheten.  

 

Trots att Millers perspektiv främst är kulturellt kopplat anser vi att författarens beskrivning av 

greenwashing är relevant för vår studie. Vi ämnar undersöka Sellpys kommunikation och hur 

företagets retorik fungerar på sidan “Vårt ansvar”. Millers perspektiv kan berika vår studie 

genom att bidra med ytterligare ett kritiskt perspektiv som kan hjälpa oss utröna om det finns 

spår av greenwashing i Sellpys kommunikation.  

42 Persson och Hemberg. Eco-branding. Lyft ditt varumärke med ekologisk kraft. 2010, 24. 
43 Toby Miller. Greenwashing Culture. Abingdon, Oxon: Routledge, 2017. 
44 Miller. Greenwashing Culture. 2017, 23–24. 
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3.4.2 Social marknadsföring och etik  

Carter et al.behandlar frågan om etik i social marknadsföringspraxis i A Code of Ethics for 

Social Marketing? Bridging Procedural Ethics and Ethics-in-Practice .  Författarna syftar till 45

att överväga hur en etisk kod för social marknadsföring kan utvecklas. Carter et al. menar att 

etik handlar om hur vi borde leva våra liv. Detta innebär att man bör urskilja mellan moraliskt 

korrekta och moraliskt inkorrekta sätt att vara och agera. Det handlar om att besvara två 

frågor: vad är det rätta att göra och vad skulle en god person göra? Vad gäller begreppet 

social marknadsföring menar Carter et al. att litteratur inom ämnet nämner många olika 

konkurrerande definitioner om vad begreppet egentligen innebär. Däremot har de olika 

definitionerna liknande drag som författarna sammanställt. Dessa innefattar marknadsföring 

som syftar att uppnå social nytta med fokus på beteendeförändringar. Författarna beskriver 

även att marknadsföraren bör vara nära informerad med målen av marknadsföringen för att 

denna ska kunna återspegla människors värderingar för att ge dem skäl till att förändra sina 

beteenden.  

 

I likhet med den tidigare forskningen om hållbar marknadsföring har även denna forskning 

ett primärt marknadsföringsperspektiv. Således är denna aspekt inte av intresse för oss. 

Däremot anser vi att författarens definitioner av etik och social marknadsföring kan nyttjas i 

vår studie. Eftersom vi ämnar undersöka Sellpys kommunikation kan dessa definitioner 

berika vår studie och bidra med en djupare förståelse över varför ett budskap är format som 

det är. Således kan detta bidra till att understödja våra tolkningar av hur retoriken fungerar i 

Sellpys kommunikation genom kritisk retorikanalys. 

4. Material, metod och metoddiskussion 

Här presenteras vår studies material och metod inklusive tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas 

med en metoddiskussion.  

45 Stacy M Carter. Christopher Mayes. Lynne Eagle. Stephan Dahl. A Code of Ethics for Social 
Marketing? Bridging Procedural Ethics and Ethics-in-Practice. 2017. 
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4.1 Material och avgränsning 

Sellpy har flera kanaler på olika plattformar. Bland annat finns hemsidan Sellpy.se där 

majoriteten av företagets försäljning sker. Dessutom finns även en förlängning av hemsidan i 

form av en blogg vid namn Sellpy stories. Företaget finns även på sociala medier, däribland 

Linkedin, Facebook och Instagram. Vi ämnar göra en djupgående studie av hur retoriken 

fungerar i Sellpys kommunikation. Med tidsaspekten i åtanke kan det därför bli svårt att 

genomföra detta om vi inkluderar flera olika kommunikationskanaler i vårt 

undersökningsmaterial. Därför avgränsar vi vårt undersökningsmaterial till företagets 

hemsida, närmare bestämt sidan “Vårt ansvar”.  Vi väljer även att inte analysera allt på 46

sidan. Längst ned på sidan presenteras förhandsvisningar av inlägg från bloggen “Sellpy 

stories”. Dessa blogginlägg består främst av bilder och nämner ingen information om Sellpys 

interna hållbarhetsarbete. Denna avgränsning bygger således på att blogginläggen från 

“Sellpy stories” inte är relevanta för vår studie. På sidan finns både bilder och text. Vi ämnar 

endast undersöka texten på sidan och bortser således från att analysera bilderna. Däremot kan 

vi komma att använda relevant text som presenteras i bilderna i vår analys. Sammantaget är 

sidan ”Vårt ansvar” den del av hemsidan där företaget presenterar sitt interna 

hållbarhetsarbete. På sidan kan vi studera hur retoriken fungerar i Sellpys kommunikation 

och hur den kan användas för att bygga förtroende. 

4.2 Metod 

Vi har valt att använda oss av en textanalys, närmare bestämt en kritisk retorikanalys som 

metod. Enligt Hedlund och Johannesson kan ett företag planera sin marknadsföring med hjälp 

av retoriken ungefär på samma sätt som en person kan förbereda ett tal.  En retorisk analys 47

är en kvalitativ metod som fungerar kritiskt ifrågasättande. Vad en kritisk retorikanalys 

däremot syftar till är en djupare förståelse över varför ett budskap är format som det är. Den 

tar steget längre genom att undvika att inte enbart göra en inkännande, sympatiserande 

tolkning. Den utgår från att ifrågasätta hur det retoriska objektet, i detta fall texten på sidan 

46 Sellpy. Vårt ansvar. u.å.-d.  
47 Stefan Hedlund Kurt Johannesson. Marknadsretorik: en bok om reklam och konsten att övertyga. 
Stockholm: SIFU, Stiftelsen Institutet för företagsutveckling. 1993, 16. 
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“Vårt ansvar”, verkar i ett specifikt sammanhang och ur ett bredare samhällsenligt perspektiv.

 Kritisk retorikanalys bygger på undersökarens tolkningar av budskapet som genomförs med 48

hjälp av begrepp, jämförelser och definitioner.  49

I metoden ingår fem olika aspekter: disposition, argumentation, stil, framförande samt 

attityder.  Våra retoriska teorier innefattar den retoriska situationen och den retoriska 50

dispositionen där argumentation ingår. Vi har därför valt att inte analysera stil, framförande 

och attityder. Således kommer vi endast använda oss av disposition och situation för att 

möjliggöra en djupgående, kritisk analys. Inledningsvis nämns den retoriska dispositionen 

som används för att analysera strukturer i en text. Dessa har olika funktioner i den 

övertygande processen.  I detta ingår argumentationen vilket hjälper oss att förstå 51

argumentationens struktur i texterna.  Målet med vår valda metod är att förstå hur texter som 52

är avsedda att övertyga är uppbyggda. Metoden ger förståelse för vilka språkliga strategier 

som kan finnas och ger en större eftertänksamhet inför texter som framstår manipulativa.  53

Dessutom hjälper metoden oss att tolka eventuella underliggande betydelser i ett till synes 

uppenbart budskap.  Syftet med vår studie är just att undersöka hur retoriken fungerar i 54

Sellpys kommunikation samt om det finns underliggande betydelser. Således går metoden i 

linje med det vi ämnar undersöka. Kritisk retorikanalys låter undersökaren gå ned på djupet i 

enskilda fall.  Det är framför allt det persuasiva i kommunikationen man intresserar sig för i 55

en kritisk retorikanalys.  Anledningen till varför vi har valt att använda just kritisk 56

retorikanalys är på grund av dessa nämnda egenskaper. Metoden tillåter oss att undersöka hur 

retoriken fungerar i Sellpys kommunikation ur ett bredare samhälleligt perspektiv med fokus 

på budskapets djupare innebörd.  Således är kritisk retorikanalys en adekvat metod att 57

använda. 

48 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 13. 
49 Ibid., 15. 
50 Ibid., 44. 
51 Ibid., 45. 
52 Ibid., 47. 
53 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 44. 
54 Ibid., 15. 
55 Ibid., 14. 
56 Ibid., 17. 
57 Ibid., 13. 
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4.2.1 Tillvägagångssätt 

Retorikanalys handlar inte enbart om deskription och värderande tolkningar. Något som 

därför kommer genomsyra analysen är att våra tolkningar underbyggs. Detta innebär att vi 

kommer förklara och ge hållbara argument för dessa med syftet att resultatet ska bli 

förståeligt så läsare kan förhålla sig till den kritiska processen.  Vidare är sidan “Vårt 58

ansvar” är en sammanhängande text som presenterar flera olika aspekter av Sellpys interna 

hållbarhetsarbete. Dessa är uppdelade i rubriker som skulle kunna analyseras som fristående 

från varandra. Vi anser dock att det är rimligt att analysera sidan som en sammanhängande 

text, bland annat eftersom vi ämnar analysera inledning och avslutning av texten.  

Vi inleder med att undersöka vad som är det påträngande problemet och vad det är som gör 

att det krävs en retorisk situation. Vi undersöker om det finns flera påträngande problem samt 

vilket som är det huvudsakliga påträngande problemet. Vi undersöker även vilka den 

retoriska publiken kan tänkas innefatta och om dessa kan ha en påverkan på den retoriska 

situationen. Vi ämnar undersöka vilken den avsedda publiken är genom att undersöka vilka 

Sellpy kan tänkas försöka nå med sitt retoriska budskap.  Däremot kommer vi bortse från att 59

undersöka den faktiska publiken. Detta eftersom vi inte kan tolka vilken den faktiska 

publiken är utan att ha en dialog med företaget, vilket vi inte ämnar ha på grund av den 

tidsmässiga aspekten. Dessutom studerar vi vilka retoriska villkor som kan påverka om 

budskapet når fram på ett effektivt sätt genom att undersöka vilka regler, attityder, 

värderingar och fakta Sellpy måste ta hänsyn till.  Vi använder begreppet doxa som 60

utgångspunkt då vi reflekterar och tolkar vilka värderingar och attityder som kan finnas hos 

publiken.  

Vid analys av den retoriska dispositionen ämnar vi analysera texternas budskap och argument 

utifrån den tidigare nämnda aspekten disposition. Eftersom Sellpy presenterar flera olika 

aspekter av det interna hållbarhetsarbetet resonerar vi att det kan finnas flera olika teser och 

argument. Vi kommer presentera samtliga teser och argument, samt förtydliga vad vi tolkar 

är den huvudsakliga tesen. Vid analys av exordium ämnar vi undersöka det första stycket av 

58 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 16–17. 
59 Ibid.,, 30.  
60 Ibid., 30 ff. 
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sidan “Vårt ansvar” för att tolka om och på vilket sätt Sellpy försöker göra publiken 

uppmärksam, välvillig och läraktig.  Narratio används för att undersöka i vilken utsträckning 61

Sellpy lyckas tillgodose publiken med en trovärdig och pålitlig skildring av ämnet. Vi 

undersöker på vilket sätt avsändaren försöker förklara och presentera ämnet för publiken, om 

avsändaren ger publiken någon bakgrund till ämnet eller förklarar varför den tar till orda.   62

Propositio används för att undersöka på vilket sätt Sellpy presenterar sin tes eller huvudtanke 

genom texten. Vi undersöker om det finns explicita samt implicita påståenden eller 

uppmaningar eftersom tesen kan vara underförstådd eller otydlig.  En uppmaning kan 63

definieras som en vädjan som syftar till att få någon att agera, exempelvis “Köp nu!”. Som 

tidigare nämnt presenterar sidan flera olika aspekter av det interna hållbarhetsarbetet under 

olika rubriker som kan ses som fristående från varandra. Därför kommer dessa inlägg 

analyseras var för sig under propositio, för att undersöka om flera teser nämns. Propositio bli 

den mest omfattande och djupgående delen av analysen. Argumentatio undersöks genom 

begreppen ethos, pathos och logos.  Med stöd i begreppen ämnar vi undersöka vilka typer av 64

argument som stödjer tesen.  Vi ämnar söka efter ethosargument som berör Sellpys 

trovärdighet som företag, logosargument som talar till publikens förnuft i form av logik och 

fakta samt pathosargument som appellerar till publikens känslor. Om vi finner indirekta 

argument kommer vi formulera om dessa till direkta argument. 

4.3 Metoddiskussion 

Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för att bedöma kvaliteten i en studie. Men 

eftersom mätning inte är av stort intresse i kvalitativa studier har validitet inte speciellt stor 

betydelse. I ljuset av detta kan begreppen anpassas för inte lägga lika stor betydelse vid 

mätning. I det här avsnittet diskuteras därför för- och nackdelar med metoden kritisk 

retorikanalys utifrån de modifierade kriterierna: extern reliabilitet, intern reliabilitet, extern 

validitet och intern validitet.  65

61 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 45-46. 
62 Ibid., 46. 
63 Ibid., 47–48. 
64 Ibid., 47ff. 
65 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Stockholm: Liber, 2018, 465–467. 
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Den externa reliabiliteten innebär att studien ska kunna upprepas och att resultatet därmed ska 

bli likartat, vilket dock är svårt och kan skapa problem i kvalitativa undersökningar.  66

Eftersom sidan “Vårt ansvar” kan komma att uppdateras och förändras kan det därmed bli 

svårt att uppnå detta. Vad vi gjort för att stärka den externa reliabiliteten är att tillhandahålla 

skärmdumpar av vårt analysmaterial för att möjliggöra att studien kan replikeras. Dessa finns 

bifogade som bilagor i uppsatsen. Vidare bygger studiens tolkningar och resultat på våra egna 

uppfattningar om vad som är viktigt, vilket kan försvåra att studien replikeras.  För att stärka 67

vår externa reliabilitet är vår analys intersubjektiv. Det innebär att vi ger skäl för våra 

tolkningar och resonemang genom att argumentera för dem. Detta kommer således 

genomsyra vår analys med syftet att resultatet ska blir förståeligt och för att möjliggöra att 

studien kan replikeras.  Den interna reliabiliteten innebär i sin tur att vi som genomför 68

undersökningen kommer överens om hur vi ska tolka vårt analysmaterial.  Enligt Hall kan 69

olika personer tolka en text på olika sätt, bland annat beroende på vad personen har för 

tidigare erfarenheter, kunskaper om ämnet samt kulturell och social bakgrund.  För att stärka 70

vår studies interna reliabilitet kommer vi därför diskutera analysmaterialet tillsammans. Detta 

med syftet att undvika att våra tolkningar färgas av varierande uppfattningar. Vi kommer 

således göra gemensamma tolkningar av materialet snarare än att dela upp det vilket stärker 

studiens interna reliabilitet.  

Den externa validiteten står i sin tur för i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till 

andra situationer.  Detta är dock svårt med tanke på vår studies begränsade urval. Vi 71

kommer endast undersöka en aspekt av Sellpys hemsida vilket inte utgör den totala delen av 

företagets kommunikation. Syftet med vår studie är således inte att uppnå generaliserbarhet. 

Eftersom kritisk retorikanalys bygger på våra egna tolkningar är syftet snarare att nå en 

förståelse för varför ett budskap är utformat som det är ur ett kritiskt ifrågasättande 

perspektiv.  Slutligen innebär den interna validiteten att man har undersökt det man ämnade 72

66 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Stockholm: Liber, 2018, 465–467. 
67 Ibid., 484. 
68 Mral et al. Kritisk Retorikanalys. 2016:16–17. 
69 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2018, 465–467. 
70 Stuart Hall. Encoding/decoding. I Media and cultural studies, Meenakshi Gigi Durham. Douglas M 
Kellner. (red.). Hoboken: Blackwell, 2006, 166. 
71 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2018, 465–467. 
72 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016,13. 
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undersöka och att resultaten som presenteras är trovärdiga.  Analysmaterialet består av 73

utvalda delar som presenteras på sidan “Vårt ansvar”. Att endast analysera en del av 

hemsidan kan verka snävt. Men eftersom sidan innehåller information om Sellpys interna 

hållbarhetsarbete anser vi att materialet är relevant att studera. Genom att använda kritisk 

retorikanalys ämnar vi förstå en djupare mening bakom Sellpys till synes uppenbara budskap. 

Att endast fokusera på utvalda delar av sidan “Vårt ansvar” möjliggör således en mer 

djupgående studie av hur retoriken fungerar i Sellpys kommunikation. Vi anser därför att 

metoden är relevant för studiens syfte. Den hjälper oss att undersöka det vi ämnar undersöka 

och möjliggör därmed trovärdiga resultat. Sammantaget är vi övertygade om att kritisk 

retorikanalys är en rimlig metod att använda för att besvara vår studies syfte och 

frågeställningar.  

5. Analys och resultat 

Här presenteras vår kritiska retorikanalys av sidan “Vårt ansvar”.  Resultaten presenteras 74

löpande och sammanfattas med utgångspunkt i forskningsfrågorna. 

5.1 Den retoriska situationen  

5.1.1 Det påträngande problemet 

Enligt Borglund et al. finns en förväntan att företag ska presentera ett CSR-arbete.  Ett 75

påträngande problem skulle således kunna vara att Sellpy försöker möta dessa förväntningar. 

På sidan beskriver Sellpy att företaget tror att transparens är det bästa sättet att skapa 

förtroende. Företag som bedriver CSR-arbete och är noggranna med transparens har goda 

förutsättningar att skapa förtroende.  Detta är dock inte den främsta anledningen till varför 76

ett företag arbetar med CSR. Den vanligaste anledningen är enligt Borglund et al. en rädsla 

över att bli kritiserad i media.  Även detta kan tolkas som ett påträngande problem eftersom 77

en anledning till varför Sellpy försöker vara tydlig med sitt interna hållbarhetsarbete kan vara 

73 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2018, 467. 
74 Sellpy. Vårt ansvar. u.å.-d.  
75 Borglund et al. Värdeskapande CSR, hur företag tar socialt ansvar. 2009, 31.  
76 Ibid., 145ff. 
77 Ibid., 25. 
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för att undvika eventuell kritik i media. Sellpy ägs till stor del av H&M som fått kritik för 

bland annat sin miljöpåverkan. Att Sellpy försöker vara tydlig med sitt hållbarhetsarbete kan 

således vara ett sätt för företaget att skilja sin verksamhet från delägarens verksamhet. Detta 

kan eventuellt förebygga att företaget får motta kritik gällande delägaren. 

Eftersom Sellpy beskriver företaget som Sveriges största e-handel för second hand kan det 

dessutom vara viktigt att upprätthålla företagets trovärdighet. På sidan informerar Sellpy om 

företagets interna hållbarhetsarbete. Detta genom att bland annat informera om företagets 

elförbrukning, användning av återvunnet material, transporter och arbete för att förbättra sitt 

klimatavtryck. Således resonerar vi att Sellpy vill bibehålla och skapa trovärdighet, vilket även 

kan vara ett påträngande problem. Sidan “Vårt ansvar” motiverar för publiken att Sellpy är ett 

företag med god hållbarhetsagenda.  Sellpy vill framstå som en god förebild som vill bli mer 

klimatpositiv och ansvarstagande, men i grund och botten är Sellpy en aktör som vill tjäna 

pengar genom att få människor att använda företagets tjänst. Rimligen är detta det 

huvudsakliga påträngande problemet som gör det nödvändigt för Sellpy att uttrycka sitt retoriska 

budskap.  

5.1.2 Den retoriska publiken 

Eftersom Sellpy är ett företag som tillhandahåller en second hand-tjänst och presenterar sitt 

interna hållbarhetsarbete på sidan “Vårt ansvar” kan den avsedda publiken bestå av 

miljömedvetna individer och de som är intresserade av Sellpys interna hållbarhetsarbete. 

Denna tolkning grundar sig även i att det krävs en del navigering för att nå sidan. För att 

komma till sidan från Sellpys startsida krävs att publiken först navigerar till sidan “Vår 

hållbarhetssida”. Därefter kan publiken klicka på fliken “Vårt ansvar”. Det krävs således ett 

intresse gällande hållbarhet för att vilja navigera till sidan. 

För att Sellpy ska kunna hantera det påträngande problemet är det nödvändigt att det retoriska 

budskapet riktas till en publik som kan påverka situationen.  Eftersom den avsedda publiken 78

kan tänkas bestå av miljömedvetna individer och de som är intresserade av Sellpys interna 

hållbarhetsarbete resonerar vi att det retoriska budskapet skulle kunna vara av stor betydelse 

för dessa. Enligt Borglund et al. kan intressenter påverka ett företags CSR-arbete.  Sellpys 79

78Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 31. 
79Borglund et al. Värdeskapande CSR, hur företag tar socialt ansvar. 2009, 31.  

18 



 

publik ges möjlighet att påverka situationen eftersom avsändaren på sidan uppmanar publiken 

att höra av sig om den har idéer på hur företaget kan bli mer hållbart.  

5.1.3 Retoriska villkor 

Det finns flera omständigheter Sellpy behöver anpassa sitt budskap efter för att det ska nå 

publiken på ett effektivt sätt. Exempelvis finns skrivna regler för företag aktiva inom 

e-handel som bland annat innefattar att kontaktuppgifter måste finnas på webbplatsen.  Detta 80

är en skriven regel Sellpy förväntas följa, vilket går i linje med sidan då det finns 

kontaktuppgifter till företagets hållbarhetschef. Fortsättningsvis finns det riktlinjer från 

Förenta nationerna som rör miljöprinciper. Företag bör stödja åtgärder som motverkar 

miljöproblem, ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande samt uppmuntra till 

utvecklandet av miljövänlig teknik.  Även detta är regler Sellpy förväntas följa. Sidan 81

innehåller information om hur företaget stödjer åtgärder som motverkar miljöproblem, bland 

annat då det beskriver att företaget använder förnyelsebar el och förespråkar en hållbar 

elförbrukning. Sellpy beskriver även att det följer rådande EU-normer gällande reglering av 

farliga substanser då det informerar om färgämnena i sellpy-påsarna som används för 

leverans av produkter. Detta är exempel på skrivna regler Sellpy måste följa vilket kan 

påverka det retoriska budskapet och därmed de retoriska villkoren.   82

Vidare finns det även oskrivna regler som kan påverka utformningen av budskapet. Det är 

exempelvis allmänt känt att miljömedvetenheten ökat i takt med den växande klimatdebatten. 

Detta kan vara en oskriven regel Sellpy anpassar sidans budskap efter då företaget 

kontinuerligt lägger vikt vid sitt hållbarhetsarbete . Detta görs rimligen för att öka möjligheten 

att budskapet når fram till den avsedda publiken. Ytterligare en omständighet som kan 

påverka hur effektivt Sellpy når den avsedda publiken med budskapet är att “Vårt ansvar” är 

fristående sida som inte tillhör företagets kärnverksamhet.  Detta är rimligtvis en utmaning 

eftersom det krävs en del navigering för att nå sidan. Den avsedda publiken måste således 

göra ett aktivt val att gå in på sidan för att del av budskapet. 

80 Konsumentverket. E-handelslagen. 2019.  
81 Borglund et al. Värdeskapande CSR, hur företag tar socialt ansvar. 2009, 72. 
82 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 32. 
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Fortsättningsvis kan de retoriska villkoren även påverkas av publikens sammansättning.  83

Publiken har egna doxor såsom åsikter och värderingar som Sellpy bör ta hänsyn till i 

utformandet av det retoriska budskapet. Strängt sett är det svårt att med säkerhet fastställa 

publikens doxa. Men eftersom vi tidigare tolkat att den avsedda publiken bland annat består 

av miljömedvetna människor kan detta ge oss en utgångspunkt för reflekterandet och 

tolkandet av vilka värderingar och attityder som finns. Rimligen har den miljömedvetna 

publiken starka attityder gällande hållbarhet och miljö, vilket kan påverka utformandet av 

Sellpys retoriska budskap. Publiken kan ha en kritisk inställning till hur det interna 

hållbarhetsarbetet bedrivs. Exempelvis kan det vara viktigt för publiken att det görs på ett bra 

sätt och att det inte sker någon form av greenwashing. Dessa attityder kan också påverka 

utformningen av det retoriska budskapet. För att budskapet ska kunna nå publiken bör det 

bygga på fakta.  Sellpy presenterar fakta på sidan, bland annat informerar det om företagets 84

miljövänliga transporter, material och elförbrukning. Således kan publikens attityder och 

värderingar vara något som påverkat utformandet av Sellpys retoriksa budskap. Sammantaget 

finns fler retoriska villkor som kan påverka det retoriska budskapet. Däremot tolkar vi att de 

tidigare nämnda villkoren: skrivna och oskrivna regler, attityder, värderingar och fakta, är de 

som primärt kan påverka Sellpys retoriska budskap och hur effektivt det når fram. 

5.2 Den retoriska dispositionen 

5.2.1 Exordium 

Sidan inleds med en huvudrubrik vid namn “Vårt ansvar” (Bilaga 1). Därefter följer en 

mindre rubrik: “Att bli mer klimatpositiva och ansvarstagande” vilket är inledningen för 

texten som följer. Den mindre rubriken kan ses som del där Sellpys värderingar introduceras 

och kan liknas vid Pomerings tillägg “principer”.  Detta utgör en viktig del av ett företags 85

identitet vilket kan påverka hur intressenter uppfattar företaget. Ordet “klimatpositiv” saknar 

dock en tydlig definition och finns varken listat i Svenska akademins ordlista eller 

Nationalencyklopedin. Enligt reklamombudsmannen är ordet klimatpositiv ospecificerat och 

83 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 32–34.  
84 Ibid., 32. 
85 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to drive 
value for individuals and society at large. 2017. 
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vagt och kan ha en rad olika betydelser för olika personer.  Det väcker frågan vad Sellpy 86

egentligen menar då det använder ordet “klimatpositiva”. Ordet saknar värde och kan snarare 

skapa tvetydigheter i inledningen. Eftersom inledningen av en text är viktig för att stegvis 

leda publiken mot målet kan användningen av ett ord som saknar definiering rimligen 

försvåra detta.  Ordvalet skulle kunna ses som greenwashing och vilseledande gällande de 87

miljömässiga omständigheterna kring företaget.  Med andra ord blir det otydligt vad 88

företaget menar vilket även kan leda till att publiken blir tveksam och kan ifrågasätta 

avsändarens trovärdighet. Det kan dock finnas en viss konsensus av vad ordet innebär. Ordet 

är en sammansättning av orden “klimat” och “positiv”. På grund av att ordet slutar med 

“positiv” kan det tolkas som att det beskriver något som är gynnsamt för klimatet. Det kan 

således finnas en avsedd tanke bakom ordvalet, exempelvis att förmedla en positiv bild av 

verksamheten för att göra publiken välvilligt inställda. Dessutom följs “klimatpositiv” med 

ordet “ansvarstagande” vilket också styrker den välvilliga inriktningen av budskapet. Men 

ordvalet kan även vara ogenomtänkt och sakna tydligt syfte. 

 

Den löpande texten inleds med orden “Vi är otroligt stolta”. Vi anser att ordet “otroligt” är 

förstärkande medan ordet “stolta” kan fånga publikens uppmärksamhet eftersom avsändaren 

lägger vikt vid egna känslor. Att avsändaren inleder med att berätta att den är stolt kan dock 

ha fler syften än att få publiken att bli uppmärksam. Ordet “stolt” kan tolkas som ett positivt 

laddat ord och kan användas för att göra publiken välvilligt inställd till avsändaren och texten 

som följer. Därefter fortsätter texten: “över att utveckla en tjänst som bygger på cirkularitet 

och återanvändning”. Användandet av orden “cirkularitet” och “återanvändning” kan vara ett 

försök från avsändaren att återigen göra publiken välvilligt inställd. Detta eftersom vi tidigare 

konstaterat att Sellpys avsedda publik bland annat innefattar miljömedvetna individer. 

Således kan dessa ord vara positivt laddade för publiken och kan skapa en positiv association 

till Sellpy. Första meningen av texten avslutas med: “men vårt jobb slutar inte där!”. Sellpy 

har tidigare beskrivit sin tjänst och beskriver nu att företaget kommer fortsätta arbetet. 

Avsändaren fortsätter uttrycka stolthet och framhäver samtidigt sitt engagemang. Detta kan 

liknas vid Pomerings tillägg “löfte” eftersom Sellpys förtydligande av att hållbarhetsarbetet 

86 Reklamombudsmannen. Anmäld reklam. Reklamfilm för restaurangtjänster från Max. 2019.  
87 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 32. 
88 Kotler et al. Marknadsföring. Teori, strategi och praktik. 2017, 436. 
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kommer fortsätta kan vara ett försök från företaget att bibehålla goda relationer med 

intressenter genom att skapa förtroende.  Dessutom följer detta en riktlinje angående företags 89

CSR-arbete, företag ska sträva efter kontinuerlig förbättring.  Att meningen avslutas med ett 90

utropstecken kan vara ytterligare ett försök att påkalla publikens uppmärksamhet. Därefter 

fortsätter inledningen “För att kunna blir en ledande aktör och driva hållbarhets-agendan tror 

vi att transparens är det bästa sättet att skapa förtroende”. Med den här meningen försöker 

avsändaren bygga förtroende genom att förtydliga sitt förhållningssätt till transparens. Som 

tidigare nämnt har företag som bedriver CSR-arbete och är noggranna med transparens goda 

förutsättningar till att skapa förtroende.  Däremot är det otydligt vad Sellpy menar då det 91

skriver att företaget vill bli en ledande aktör. 

 

Inledningens sista mening börjar: “Genom att löpande se över och förbättra våra avtryck vill 

vi vara förebilder inom branschen”. Att avsändaren skriver att den ska se över och förbättra 

företagets avtryck kan liknas vid tillägget “löfte” och ses som ett försök bibehålla goda 

relationer med intressenter.  Det kan tolkas som att avsändaren försöker bygga trovärdighet 92

genom att förtydliga att avtryck löpande ses över och förbättras. Återigen finns tecken på att 

Sellpy följer den tidigare nämnda riktlinjen om CSR-arbete genom att kontinuerligt sträva 

efter förbättring.  Att företaget skriver att det vill vara en förebild är ett sätt för Sellpy att 93

framställa företaget som ansvarstagande.  Därefter avslutas den sista meningen: “och skapa en 

ännu större stolthet över att jobba hos och använda Sellpy.” Vi uppmärksammar att 

avsändaren upprepar en böjning av ordet “stolt”. Detta kan fånga publikens uppmärksamhet 

eftersom avsändaren återigen lägger vikt vid egna känslor samt försöker förtydliga hur den 

vill att kunder och anställda ska känna.  Det kan tolkas som att avsändaren indirekt försöker 

projicera en känsla av stolthet på publiken. Sellpy skriver att det vill skapa en ännu större 

stolthet på grund av att företaget löpande ser över och förbättrar sitt avtryck. Rimligen vill 

företaget få publiken att känna att den inte enbart använder en tjänst, utan att det finns ett 

starkt värdeerbjudande bakom detta. Rimligen är värdeerbjudandet att anställda och kunder 

89 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to drive 
value for individuals and society at large. 2017. 
90 Regeringskansliet. Hållbart företagande, Plattform för svenskt agerande. 2013.  
91 Borglund et al. Värdeskapande CSR, hur företag tar socialt ansvar. 2009, 145ff. 
92 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to drive 
value for individuals and society at large. 2017. 
93 Regeringskansliet. Hållbart företagande, Plattform för svenskt agerande. 2013.  
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erbjuds känna sig som goda människor som gör en god gärning genom att arbeta hos och 

använda Sellpys tjänst. Detta kan man dock ifrågasätta eftersom Sellpy inte är en ideell 

verksamhet som man jobbar för eller använder enbart med syfte att göra gott . I grund och 

botten vill företaget tjäna pengar.  

 

Sammanfattningsvis förbereder inledningen publiken på ämnet och gör den mottaglig för 

informationen som följer. Publiken görs läraktig, välvillig och uppmärksam. Dessutom är 

inledningen utformad som den är av en anledning. Syftet kan som nämnt vara att ett försök 

att projicera en känsla av stolthet på publiken och företagets anställda, vilket i sin kan tur vara 

ett försök att få dessa att tala gott om företaget. Detta liknar Pomerings tillägg “deltagare” 

som bygger på att företagets personal och kunder kan påverka konsumenters uppfattningar av 

företaget.  Om kunder och anställda talar gott om Sellpy kan det rimligen leda till ökad vinst.  94

5.2.2 Narratio  

I inledningen av sidan står det som nämnt “För att kunna blir en ledande aktör och driva 

hållbarhets-agendan tror vi att transparens är det bästa sättet att skapa förtroende. Genom att 

löpande se över och förbättra våra avtryck vill vi vara förebilder inom branschen och skapa 

en ännu större stolthet över att jobba hos och använda Sellpy.” (Bilaga 1). Eftersom 

avsändaren benämner vikten av transparens samt att den ser över och förbättrar sitt avtryck 

tolkar vi att detta stycke presenterar den primära bakgrunden till varför sidan “Vårt ansvar” 

finns. Sellpys narratio förklarar att företaget vill ta till orda i syfte att skapa förtroende genom 

att informera om det interna hållbarhetsarbetet. Som tidigare nämnt är detta inte den primära 

anledningen eftersom Sellpy är en aktör som i grunden vill tjäna pengar med verksamheten. 

Avsändaren lyckas tillgodose publiken med en trovärdig och pålitlig skildring av ämnet 

eftersom det interna hållbarhetsarbetet förtydligas i de olika delarna av sidan. Detta liknar 

Pomerings tillägg “principer” som handlar om att förtydliga de faktiska procedurer, 

mekanismer och flöden av aktiviteter som tjänsten levereras med.  Enligt Mral et al. ska ett 95

bra narratio var kort och tydligt, vilket vi anser att det är.  Bakgrunden till ämnet nämns kort 96

i inledning och förtydligas i olika delar av sidan vilket därmed sätter in publiken i ämnet.  

94 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to drive 
value for individuals and society at large. 2017. 
95 Ibid. 
96 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 46. 
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5.2.3 Propositio 

Som tidigare nämnt består sidan “Vårt ansvar” av flera olika aspekter av det interna 

hållbarhetsarbetet som presenteras under sju separata rubriker. Inledningens rubrik är: Att bli 

mer klimatpositiva och ansvarstagande. Därefter följer rubrikerna: Vi vill ta tillvara, 

Samarbetspartners för en bättre värld, Vi vill transportera rätt, Vi vill välja rätt material!, Vi 

vill förbruka ansvarsfullt och Vi vill ha koll på vårt klimatavtryck. Vi analyserar texterna med 

tillhörande rubriker var för sig nedan. 

Att bli mer klimatpositiva och ansvarstagande 

Texten under rubriken ”Att bli mer klimatpositiva och ansvarstagande” har tidigare 

analyserats under exordium och narratio (Bilaga 1). Vi har tidigare konstaterat att texten 

fungerar som en inledning till sidan. Dock kan texten även analyseras under propositio. Varje 

mening i texten är ett påstående. Exempelvis påstår avsändaren att den är stolt över tjänsten 

den utvecklat och att den vill vara “förebilder inom branschen.”  Att avsändaren skriver att 

den vill vara en förebild inom branschen kan kopplas till det Carter et al.  skriver om etik. 97

Enligt Carter et al. handlar etik om att man bör urskilja mellan det moraliskt korrekta och 

moraliskt inkorrekta sättet att vara och agera.  Det kan tolkas som att Sellpy anser att det 98

agerar moraliskt korrekt och att det vill att andra företag ska följa dess goda föredöme. Det 

finns ingen explicit uppmaning i texten, däremot innehåller den en implicit uppmaning. 

“Genom att löpande se över och förbättra våra avtryck vill vi vara förebilder inom branschen 

och skapa en ännu större stolthet över att jobba hos och använda Sellpy.” Detta kan tolkas 

som en implicit uppmaning: du ska vara stolt över att arbeta hos och använda Sellpy. Vi 

resonerar att tesen finns i huvudrubriken “Vårt ansvar” och i rubriken “Att bli mer 

klimatpositiva och ansvarstagande”. Sellpy anser att det är företagets ansvar att bli mer 

klimatpositiva och ansvarstagande, vilket är tesen.  

 

Vi vill ta till vara  

97 Carter et al. A Code of Ethics for Social Marketing? Bridging Procedural Ethics and 
Ethics-in-Practice. 2017. 
98 Ibid. 
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I texten under rubriken “Vi vill ta tillvara” informerar avsändaren om hållbara 

inköpsstrategier (Bilaga 2). Sellpy skriver även att det har expanderat sin definition av trasigt 

och försöker laga, respektera och använda tills återvinning står på tur. Man kan ifrågasätta 

användandet av ordet respektera eftersom Sellpy inte tydliggör vad det innebär i 

sammanhanget. Visserligen kan det finnas en konsensus gällande betydelsen av ordet i 

sammanhanget: Sellpy respekterar produkterna och slänger inte sådant som kan få ett längre 

liv genom exempelvis lagning. Detta kan vara vad företaget menar med att respektera. Ordet 

inte tillför något i meningen, däremot är ett rimligt antagande att det används för att 

framställa Sellpy som respektfulla.  

 

Sellpy informerar även om samarbetspartnern Inrego som är specialiserade på 

livscykel-hantering och återanvändning av IT. Detta kan liknas vid Pomerings tillägg 

“partnerskap”. Sellpy är tydlig med sin samarbetspartner eftersom partnerskap är en viktig 

del för företag, vilket kan vara avgörande för skapandet och utvecklandet av värde.  Det kan 99

tolkas som att Sellpy, genom att nämna Inrego, försöker stärka det egna företagets 

trovärdighet och image vilket kan hjälpa vid utvecklandet av värde. Därefter presenterar 

avsändaren att företaget återvinner avfall och att det vill fortsätta och bli bättre på att 

uppmuntra kunder att återvinna emballage. Detta kan ses som en implicit uppmaning till 

publiken att göra en beteendeförändring: bli bättre på att återvinna emballage. Detta liknar det 

Carter et al. skriver om social marknadsföring eftersom beteendeförändringen skulle kunna 

gynna samhället i stort, inte enbart företaget.  Dessutom skriver Sellpy att det vill utmana 100

sig själva inom återvinning och återanvändning. Detta liknar Pomerings tillägg “löfte” 

eftersom Sellpy inger ett hållbarhetslöfte, rimligtvis med syftet att bibehålla goda relationer 

med intressenter.   101

 

Varje mening under rubriken “Vi vill ta till vara” innehåller olika former av påståenden om 

hur Sellpy arbetar för att bli mer hållbara. Som tidigare nämnt fanns en implicit uppmaning. 

99 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to drive 
value for individuals and society at large. 2017. 
100 Carter et al. A Code of Ethics for Social Marketing? Bridging Procedural Ethics and 
Ethics-in-Practice. 2017. 
101 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to 
drive value for individuals and society at large. 2017. 
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Däremot finns inga explicita uppmaningar under denna rubrik. Vi tolkar att tesen som drivs 

är att Sellpy är ett hållbart företag som arbetar med att bli mer hållbara.  

 

Samarbetspartners för en bättre värld 

Under rubriken “Samarbetspartners för en bättre värld” finns underrubriken: “Kläder och 

prylar får långa liv” (Bilaga 3,4). Där finns två logotyper. En för den ideella organisationen 

Myrorna samt en som presenterar att Sellpy är vänföretag med den ideella organisationen 

Stockholms stadsmission. Under underrubriken informerar Sellpy att om något sorteras bort 

eller inte lyckas säljas så doneras detta till någon av dessa ideella organisationer. Majoriteten 

av allt Sellpy donerar kommer till återanvändning i Sverige eller utomlands och en mindre 

del återvinns. Texten fortsätter: “Vi har en löpande dialog med våra samarbetspartners för att 

säkerställa en så respektfull behandling av prylarna och öka transparensen genom alla led”. 

Återigen är det otydligt vad avsändaren menar med en respektfull behandling av prylarna. 

Ordvalet kan dock vara ytterligare ett försöka att få företaget att framstå som gott och 

respektfullt. 

 

Vidare skriver Sellpy att det är vänföretag till Stockholms Stadsmission. För att bli 

vänföretag med Stockholms Stadsmission krävs ett företagsstöd i form av pengar till den 

ideella organisationen.  Ett företagsstöd om 10 000 kronor eller mer ger det givande 102

företaget tillåtelse att använda en särskilt framtagen logotyp för Stockholms Stadsmissions 

vänföretag. Denna logotyp presenteras som nämnt under underrubriken “Kläder och prylar 

från långa liv”. Logotypen har formen av ett hjärta och texten i hjärtat lyder “Vänföretag 

Stockholms Stadsmission 2019”. Detta får oss att undra om  Sellpy fortfarande är vänföretag 

med Stockholms Stadsmission eftersom logotypen är från år 2019. Detta väcker frågan varför 

informationen i sådana fall inte uppdaterats eftersom Sellpys användning av logotypen kan 

liknas vid att visa upp en utmärkelse, något att stoltsera med. Ett rimligt antagande är att 

Sellpy presenterar vänföretaget för att stärka det egna företagets trovärdighet och image 

genom att associeras med en etablerad ideell organisation. Detta går i linje med Pomerings 

tillägg “partnerskap” då man kan tolka att anledningen till varför Sellpy är tydlig med 

företagets samarbetspartner är eftersom partnerskap är en viktig del för företag, vilket kan 

102 Stockholms Stadsmission. Bli vänföretag till Stockholms Stadsmission. u.å. 
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vara avgörande för skapandet och utvecklandet av värde.  Efter mejlkontakt med 103

Stockholms Stadsmission fick vi konstaterat att Sellpy fortfarande är vänföretag för 2020 

(Bilaga 10). Således är det anmärkningsvärt att Sellpy inte uppdaterat logotypen med tanke 

på den betydelse företaget lägger vid partnerskap. Detta ger ett oseriöst intryck och kan skada 

Sellpys trovärdighet. Fortsättningsvis är vikten av partnerskap rimligtvis inte den enda 

anledningen till varför dessa samarbetspartners presenteras. Dessa kan även presenteras med 

syftet att ha tydlig transparens gällande Sellpys verksamhet. Dessutom kan det vara ett sätt att 

tydliggöra en form av godkännande från tredje part som uppvisar en hållbarhetsorientering 

från Sellpys sida. Detta går i linje med Pomerings tillägg “fysiska bevis”.   104

 

Därefter följer ytterligare en underrubrik: “Våra kunder bidrar till förändring”. Under texten 

finns fyra logotyper från Sellpys partnerföretag: UN Refugee Agency, SOS Barnbyar, 

Greenpeace och Stockholms Stadsmission. Som tidigare nämnt kan man resonera att Sellpy 

vill associeras med dessa organisationer med syftet att reflektera deras positiva image på 

Sellpy. Genom att göra detta kan det tolkas som att företaget försöker distansera sig från 

bilden av ett vinstdrivande företag. Istället försöker Sellpy framställa sig mer likt en ideell 

organisation, vilket det inte är. Med tanke på det Carter et al. skriver om etik  resonerar vi 105

att det inte är moraliskt korrekt att framställa ett vinstdrivande företag som en ideell 

organisation. Detta eftersom det kan ses som vilseledande. Texten fortsätter: “Vid utbetalning 

av försäljningsandel ges alla kunder möjligheten att skänka hela eller delar av vinsten till 

något av våra partnerföretag.” Detta kan ses som en implicit uppmaning till publiken, 

nämligen att göra en god gärning genom att skänka eventuell vinst till något av Sellpys 

partnerföretag. Därefter fortsätter texten: “Under 2018 skänkte våra kunder drygt 100 000 

kronor till organisationer som alla jobbar på olika sätt för att göra jorden till en lite bättre 

plats .” När den här texten skrivs har tre månader av år 2020 passerat och det väcker frågan 

varför avsändaren endast presenterar hur mycket pengar som donerades för år 2018. Antingen 

är sidan dåligt uppdaterad, eller så var kundernas donationer till partnerföretagen inte lika 

omfattande år 2019, varpå avsändaren kan ha valt att presentera fjolårets siffror.  

103 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to 
drive value for individuals and society at large. 2017. 
104 Ibid. 
105 Carter et al. A Code of Ethics for Social Marketing? Bridging Procedural Ethics and 
Ethics-in-Practice. 2017. 
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Sammanfattningsvis innehåller varje mening under rubriken “Samarbetspartners för en bättre 

värld” påståenden. Exempel på detta är: “Majoriteten av allt vi donerar kommer till 

återanvändning i Sverige eller utomlands och en mindre andel återvinns”. Däremot finns inga 

explicita uppmaningar i texten. Vi tolkar att tesen för hela texten är tydligt utformad och 

återfinns i rubriken “Samarbetspartners för en bättre värld”. Tesen är att Sellpys arbete med 

samarbetspartners bidrar till en bättre värld.  

 

Vi vill transportera rätt 

Under rubriken “Vi vill transportera rätt” informerar Sellpy om företagets transportmedel 

som används för att hämta sellpy-påsar (Bilaga 5). Texten är uppdelad i tre stycken. Det 

första stycket inleds “Vi hämtar Sellpy-påsar med egna Sellpy-bilar samt med elcyklar i 

samarbete med Movebybike och Pling. I dagsläget står elcykel-upphämtningar för cirka 40% 

av alla hämtningar.” Movebybike och Pling är företag som kör gods med el-lastcyklar. 

Pomering menar att syftet med “partnerskap” är att bidra till skapandet av socialt och 

miljömässigt värde för samhället i stort.  Således kan det tolkas som att Sellpy återigen 106

presenterar samarbetspartners i ett försök att vara transparent med sin verksamhet. Man kan 

ställa sig frågande till att Sellpy skriver “Vi hämtar [...] i samarbete med Movebybike och 

Pling.” Detta eftersom publiken, på grund av textens uppbyggnad, kan få uppfattningen att 

Sellpy använder el-lastcyklar från Movebybike eller Pling för att hämta sellpy-påsar. 

Däremot skriver företaget Pling på sin hemsida att “vi på Pling hämtar vid dörren och Sellpy 

sköter försäljningen åt kunden”.  Dessutom skriver Movebybike “Vi hämtar. Sellpy säljer åt 107

dig”.  Det Sellpy skriver skulle kunna upplevas som vilseledande, eftersom det i själva 108

verket är Movebybike och Pling som hämtar med el-lastcyklar. 

 

Det andra stycket inleds: “Vi har en bil som körs på biogas och två elbilar som är på ingång 

under våren/sommaren 2019. Resten är [sic!]  vår bilflotta körs på diesel med 

utsläpps-klassningen Euro 6.” Dessa meningar kan leda till att man ifrågasätter Sellpys 

trovärdighet. Den första meningen ger ytterligare en indikation på att sidan inte är 

106 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to 
drive value for individuals and society at large. 2017. 
107 Pling. Pling hämtar dina Sellpy-påsar! 2018.  
108 Movebybike. Vårt första fasta uppdrag i Uppsala!.  2015.  
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uppdaterad. Detta går inte i linje med den transparens Sellpy framhäver är viktig för 

företaget. Att texten inte är uppdaterad väcker frågan hur transparent företaget egentligen är 

och hur noggrann det är med att uppdatera publiken med relevant information. Sidan bör 

rimligtvis vara uppdaterad i början av 2019 eftersom det tidigare presenterats vilken summa 

pengar som skänktes till Sellpys partnerföretag 2018. Den andra meningen innehåller 

dessutom ett slarvfel. “Resten är vår bilflotta körs på diesel” ska rimligtvis egentligen vara: 

Resten av vår bilflotta körs på diesel. Detta slarvfel försvagar Sellpys trovärdighet eftersom 

texten rimligtvis inte korrekturlästs. Dessutom presenteras ingen information om hur många 

dieselbilar som ingår i Sellpys “bilflotta”. Detta är anmärkningsvärt eftersom Sellpy 

presenterar antalet elbilar och biogasbilar, men inte antalet dieselbilar. Antalet bilar som ingår 

i bilflottan påverkar onekligen företagets koldioxidavtryck. Detta väcker frågan varför Sellpy 

presenterar antalet el och biogasbilar men inte det exakta antalet dieselbilar.  

Miller skriver att det inte är ovanligt att miljöbovar framhäver positiva saker gällande 

verksamheten för att dölja negativa aspekter, vilket är en form av greenwashing.  Dock kan 109

man inte med säkerhet konstatera att det Sellpy gör är greenwashing. Däremot kvarstår det 

faktum att information utelämnas vilket kan få publiken att ifrågasätta Sellpys transparens. 

Texten fortsätter: “Vi kommer successivt att öka andelen elbilar.” Detta är också något som 

kan ifrågasättas eftersom texten inte är uppdaterad. Sellpy inger ett löfte att öka andelen 

elbilar under 2019 vilket publiken inte har möjlighet att kontrollera eftersom texten inte är 

uppdaterad. 

 

Det tredje och sista stycket lyder: “Vi följer löpande upp våra egna samt våra logistikpartners 

utsläpp (Schenker, Posten och Bring) och har som avsikt att minska klimatavtrycket per 

hämtad/skickad vara varje år”. Vi uppmärksammar att Postnord benämns som Posten vilket 

är felaktig information. Detta framställer Sellpy som okunnig och därmed mindre trovärdig. 

Det kan tolkas som att anledningen till varför Sellpy förklarar att det följer upp utsläpp är på 

grund av att det vill göra ett gott intryck på sin publik. Detta kan även liknas vid Pomerings 

tillägg “löfte” som lägger vikt vid hållbarhetslöften.  Vidare sker hämtningen av 110

sellpy-påsar med hållbara transportmedel, vilket indikerar att Sellpy tagit ansvar för den egna 

109 Miller. Greenwashing Culture. 2017, 23–24. 
110 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to 
drive value for individuals and society at large. 2017. 
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verksamhetens påverkan på miljön i enlighet med ett CSR-arbete.  Vi har tidigare ifrågasatt 111

Sellpys transparens gällande transporter, bland annat då det inte uppdaterat texten på sidan. 

Däremot informerar Sellpy rimligen om transportmedel och lägger vikt att majoriteten är 

miljövänliga med syftet att framställa företaget och dess processer som hållbara. Detta liknar 

Pomerings tillägg “fysiska bevis” eftersom Sellpy presenterar egenskaper som uppvisar en 

hållbarhetsorientering   112

 

Även under denna rubrik är varje mening i texten ett påstående. Exempel på detta är 

meningarna: “I dagsläget står elcykel-upphämtningar för cirka 40% av alla hämtningar.” och 

”Vi följer löpande upp våra egna samt våra logistikpartners utsläpp". Däremot finns varken 

explicita eller implicita uppmaningar i texten. Vi tolkar tesen utifrån hur avsändaren 

informerar om företagets hållbara transporter och rubriken som lyder “Vi vill transportera 

rätt”. Tesen är att Sellpys transporter är hållbara och företaget arbetar mot att bli mer hållbara.  

 

Vi vill välja rätt material! 

Texten under rubriken “Vi vill välja rätt material!” inleds: “Inom materialfrågan ligger 

plasten i fokus för oss. Sellpy-påsar för såväl säljare som köpare består av plast som är till 

50% eller 80 % återvunnen från restavfall. Vår första transparenta plast beståendes av 100% 

återvunnen plast är beställd och kommer under våren 2019.” (Bilaga 6). Här finns ytterligare 

ett tecken på att sidan inte uppdateras eftersom den transparenta plasten redan borde vara i 

bruk. Texten fortsätter: “All färg som används i våra Sellpy-påsar är klassificerade icke 

giftiga med total frånvaro i sammansättningen av pigment av tungmetaller, krom, bly, löslig 

auramin, rodhamin och följer EU Norm 76/769/CEE.” Detta liknar Pomerings tillägg 

“fysiska bevis” eftersom Sellpy uppvisar en hållbarhetsorientering genom att presentera 

förpackningsmaterialet.  Rimligtvist presenterar Sellpy återigen hur det tar ansvar för hur 113

verksamheten påverkar miljön i enlighet med ett CSR-arbete.  Detta eftersom företaget till 114

stor del använder återvunnen plast. Därefter fortsätter texten: “Samtliga Sellpy-påsar packade 

med prylar återvinns på våra lager och tas om hand av SUEZ som återvinner mjukplasten i 

111 Regeringskansliet. Hållbart företagande, Plattform för svenskt agerande. 2013.  
112 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to 
drive value for individuals and society at large. 2017. 
113 Ibid. 
114 Regeringskansliet. Hållbart företagande, Plattform för svenskt agerande. 2013.  
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Sverige.” Detta kan liknas vid Pomerings tillägg “process” eftersom Sellpy tydliggör hur 

sellpy-påsarna återvinns på företagets lager och genom SUEZ.  Ett rimligt antagande är 115

således att Sellpy försöker tydliggöra de faktiska procedurerna som tjänsten levereras med 

vilket kan stärka företagets transparens. Därefter avslutas texten med: “Vi kommer löpande 

att se över vår användning av plast och utvärdera mer hållbara alternativ.” Återigen visar 

Sellpy att företaget tar ansvar för miljöfrågan.  Företaget beskriver även hur det strävar efter 116

förbättring gällande företagets hållbarhetsarbete, vilket går i linje med den tidigare nämnda 

riktlinjen om företags CSR-arbete.  117

 

Under denna rubrik finns inga uppmaningar, varken explicita eller implicita. Dock innehåller 

hela texten påståenden såsom: “Inom materialfrågan ligger plasten i fokus för oss.” och “Vi 

kommer löpande att se över vår användning av plast och utvärdera mer hållbara alternativ.” 

Vi anser att tesen för texten finns i rubriken “Vi vill välja rätt material!”. Tesen är att Sellpy 

försöker se över sin användning av plast och att det arbetar mot att utvärdera mer hållbara 

alternativ.  

 

Vi vill förbruka ansvarsfullt 

Texten under rubriken “Vi vill förbruka ansvarsfullt” inleds: “ Genom att ha hållbara elavtal 

och förespråka en hållbar elförbrukning kan vi successivt minska våra avtryck.” (Bilaga 7). Detta 

kan liknas vid Pomerings tillägg “fysiska bevis” eftersom Sellpy presenterar egenskaper som 

uppvisar en hållbarhetorientering.  Hur företaget rent konkret förespråkar hållbar 118

elförbrukning är otydligt. Det kan tolkas som att Sellpy förespråkar en hållbar elförbrukning 

genom att själv använda sig av detta och presentera detta på sidan. Texten fortsätter: “På taket av 

vårt huvudkontor och lager har vi en av Sveriges största solcellsanläggningar och genererar 

närmare 20% av vår årliga energiförbrukning i Frihamnen. Förbrukningen av el i våra lager i 

Upplands Väsby kommer från miljömärkt och förnyelsebar vattenkraft.” Sellpy förtydligar 

faktiska aktiviteter och mekanismer som tjänsten levereras med, vilket kan liknas vid 

115 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to 
drive value for individuals and society at large. 2017. 
116 Borglund et al. Värdeskapande CSR, hur företag tar socialt ansvar. 2009, 63. 
117 Regeringskansliet. Hållbart företagande, Plattform för svenskt agerande. 2013.  
118 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to 
drive value for individuals and society at large. 2017. 
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Pomerings tillägg “process”.  Sammanfattningsvis redogör Sellpy för den hållbara 119

elförbrukningen på ett tydligt sätt. Detta skulle kunna minska den övergripande negativa 

miljöpåverkan från verksamheten, vilket går i linje med ett CSR-arbete.  120

 

Under denna rubrik finns inga uppmaningar, varken explicita eller implicita. Dock innehåller 

hela texten påståenden såsom: “Genom att ha hållbara elavtal och förespråka en hållbar 

elförbrukning kan vi successivt minska våra avtryck.” och “Förbrukningen av el i våra lager i 

Upplands Väsby kommer från miljömärkt och förnyelsebar vattenkraft.” Vi anser återigen att 

tesen för texten finns i rubriken “Vi vill förbruka ansvarsfullt”. Tesen är att Sellpy vill minska 

sitt klimatavtryck genom att ha hållbara elavtal och förespråka en hållbar elförbrukning. 

 

Vi vill ha koll på vårt klimatavtryck 

Texten under rubriken  “Vi vill ha koll på vårt klimatavtryck” är den mest omfattande på 

sidan (Bilaga 8). Texten inleds med en ingress, följt av två underrubriker: “Sellpy savings” 

och “Sellpy impact”. I ingressen står det: “För att löpande bättre kunna förstå våra avtryck 

översätter vi våra transporter, materialanvändning och energiförbrukning i 

koldioxid-ekvivalenter och följer upp på månadsbasis. Vårt [sic!] strävan är att bli så 

klimatpositiva som möjligt, minska våra avtryck och öka återanvändning och på så vis öka 

våra besparingar.” I texten finns ett slarvfel vilket innebär att den rimligtvis inte 

korrekturlästs. Detta kan skada Sellpys trovärdighet eftersom det framstället företaget som 

slarvigt. Dessutom uppmärksammar vi återigen användandet av ordet “klimatpositiva”. Vi 

har tidigare resonerat att ordet saknar värde och snarare skapar tvetydigheter eftersom det inte 

har en tydlig definition. Detta är något som rimligtvist påverkar företagets trovärdighet 

negativt.  

Texten fortsätter: “För att inte överdriva den totala mängden sparat CO2 har vi räknat med en 

substititionsfaktor på 0.3. Detta innebär att 0.3 återanvänt plagg ersätter 1 nyproducerat 

plagg. I vår beräkning har vi i dagsläget enbart inkluderat textil och kläder och inga prylar, då 

detta utgör närmare 80% av vår totala mängd sålda varor.” Med andra ord räknar Sellpy 

119 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to 
drive value for individuals and society at large. 2017. 
120 Persson och Hemberg. Eco-branding. Lyft ditt varumärke med ekologisk kraft. 2010, 24. 
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besparingar per såld textil och klädesplagg genom att göra jämförelsen med om dessa skulle 

köpts nya. Detta resonemang kan dock ifrågasättas. Om en kund köper tio par begagnade 

jeans som denne inte behöver blir det ingen besparing eftersom det ändå bidrar till utsläpp. 

Besparingarna är endast korrekta om köpen alltid ersätter ett köp av nyproducerade varor, 

vilket rimligtvis inte är fallet.  

Därefter presenteras “Sellpy savings” som beskriver att andelen sparat CO2 kommer från 

återanvändning av plagg Sellpy hanterar och säljer till nya användare och plagg Sellpy 

donerar till företagets samarbetspartners Stadsmissionen och Myrorna. Dessutom nämns 

andelen CO2 som Sellpy sparar genom att internt återvinna plast, trä, wellpapp och 

förpackningar. Därefter presenteras “Sellpy impact” som beskriver företagets sammanlagda 

koldioxidutsläpp per månad. Detta inkluderar upphämtningar, leverans, energianvändning 

och material. Sellpy skriver att statistiken löpande delas med alla berörda avdelningar samt 

att mål inom respektive område följs upp.  

Vi tolkar att Sellpy presenterar sitt hållbarhetsarbete i detalj med syftet att ha en tydlig 

transparens och för att bygga förtroende för verksamheten. Detta kan liknas vid Pomerings 

tillägg “fysiska bevis” eftersom Sellpy presenterar egenskaper som uppvisar en 

hållbarhetorientering.  Dock är förtroende och transparens troligtvis inte den främsta 121

anledningen till varför Sellpy presenterar sitt interna hållbarhetsarbete. Rimligen kan det 

också var ett sätt att framställa företaget som gott och pålitligt med syftet locka kunder och 

därigenom kapitalisera. Fortsättningsvis kan det vara så att företaget presenterar 

hållbarhetsarbetet med syftet att förtydliga att företaget bryr sig om miljön samt hur det 

arbetar för att minska sin klimatpåverkan. Detta kan liknas vid Pomerings tillägg “principer” 

eftersom ett företags värderingar utgör en viktig del av ett företags identitet, vilket även kan 

påverka om intressenter uppfattar företaget som hållbarhetsinriktat.  Således kan det tolkas 122

som att Sellpy presenterar hållbarhetsarbetet för att bygga förtroende.  

Vi anser att texten under rubriken “Vi vill ha koll på vårt klimatavtryck” är det tydligaste 

exemplet på att Sellpys interna hållbarberhetsarbete är ett CSR-arbete. Detta eftersom texten 

presenterar fakta om Sellpys utsläpp och besparingar. Miljöfrågan kan vara en 

121 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to 
drive value for individuals and society at large. 2017. 
122 Ibid. 
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förtroendefråga för Sellpy och ett rimligt antagande är att företaget tar ansvar för den egna 

miljöpåverkan genom att presentera fakta om företagets utsläpp.  Däremot kan man ställa 123

sig frågande till hur exakta Sellpys siffror är. Miller skriver att selektivt uppvisande av 

koldioxidavtryck inte är ovanligt bland kapitalister. Han menar även att det är en form av 

greenwashing när miljöbovar framhäver positiv information gällande den egna 

verksamhetens miljöarbete i syfte att dölja negativa aspekter.  Man kan resonera att Sellpys 124

besparingar är positiv information medan utsläppen är negativ information. Vi har konstaterat 

att sidan inte verkar vara uppdaterad sedan i början av 2019 och undrar därför om siffrorna 

gällande utsläpp och besparingar fortfarande är korrekta. I en intervju i juli 2019 berättar 

företagets VD att Sellpy investerar i tillväxt, bland annat med ett nytt lager.  Om det visar 125

sig att sidan inte är uppdaterad efter att Sellpy investerat i ett nytt lager borde informationen 

rimligtvis vara felaktig. I sådana fall öppnar detta upp för spekulation gällande företagets 

siffror. Men eftersom det inte framgår när sidan senast uppdaterades kan man inte med 

säkerhet veta om siffrorna är felaktiga eller används för att dölja negativa aspekter. Däremot 

är detta otydligheter som kan få publiken att ifrågasätta företagets transparens och 

trovärdighet. 

I texten under rubriken “Vi vill ha koll på vårt klimatavtryck” finns inga uppmaningar, 

varken explicita eller implicita. Dock innehåller texten påståenden såsom: “ Statistiken delas 

löpande med alla berörda avdelningar och mål inom respektive område följs upp.” Vi anser 

återigen att tesen för texten finns i rubriken “Vi vill ha koll på vårt klimatavtryck”. Tesen är 

att Sellpy vill hantera och minska sitt klimatavtryck för att bli så klimatpositiva som möjligt. 

Sidans huvudsakliga tes 

Vi har konstaterat att alla aspekter av hemsidan under respektive rubrik har en egen tes. Vi 

anser dock att sidan har en huvudsaklig och övergripande tes: Sellpy är ett pålitligt företag 

med god hållbarhetsagenda som kontinuerligt strävar efter förbättring genom sitt interna 

hållbarhetsarbete. Detta är något som genomsyrar hela sidan “Vårt ansvar”. Denna tolkning 

grundar sig i teserna som tidigare konstaterats. 

123 Borglund et al. Värdeskapande CSR, hur företag tar socialt ansvar. 2009, 63. 
124 Miller. Greenwashing Culture. 2017, 23–24. 
125 Towe Boström. Årets julklapp och ett ökat hållbarhetsfokus eldar på Sellpy. 2019.  
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5.2.4 Argumentatio 

 

Ethos 

Vi tolkar att sidan “Vårt ansvar” saknar argument med grund i avsändarens egen auktoritet. 

Däremot finns flera indirekta ethos-argument som ger Sellpy trovärdighet. Den huvudsakliga 

tesen stöds i meningen ”För att kunna blir en ledande aktör och driva hållbarhets-agendan tror 

vi att transparens är det bästa sättet att skapa förtroende.” Eftersom Sellpy använder ordet 

“tror” kan det ses som en åsikt som är svår att ifrågasätta eftersom det är en lämplig sanning i 

sammanhanget.  Det kan vara en allmänt spridd erfarenhet att företag med god transparens 126

har goda förutsättningar att skapa förtroende.  Meningen skapar trovärdighet för Sellpy 127

eftersom den visar att företaget har ambitioner.  

Fortsättningsvis kan man se att den huvudsakliga tesen stöds i meningen “Vi är vänföretag till 

Stockholms Stadsmission”. Detta är ett indirekt ethos-argument vilket kan omformuleras till 

ett direkt argument: Sellpy är pålitligt eftersom det är vänföretag med en pålitlig och välkänd 

ideell organisation. Ethos-argument bygger ofta på att de är hämtade från en auktoritativ 

källa.  Sellpy stärker det egna företagets trovärdighet genom att informera att det är 128

vänföretag till Stockholms Stadsmission. Detta är ett indirekt ethos-argument. Sellpy 

övertygar publiken att det är ett pålitligt företag genom att använda en annans auktoritet för 

att reflektera positivt på Sellpy.  Som tidigare nämnt använder Sellpy ideella organisationers 129

auktoritet för att övertyga publiken. Men Sellpy är i grund och botten ett företag som vill 

kapitalisera. Det faktum att det även strävar efter att göra gott genom sitt samarbete är 

sekundärt. Således kan man anse att Sellpy har flera underliggande syften med 

ethos-argumentet. Ett rimligt antagande är att ett av dessa syften är att övertyga om företagets 

pålitlighet med syftet att kapitalisera.  

Vidare skapar Sellpy trovärdighet genom att informera om materialet i företagets 

sellpy-påsar. Avsändaren skriver: “All färg som används i våra Sellpy-påsar är klassificerade 

icke giftiga med total frånvaro i sammansättningen av pigment av tungmetaller, krom, bly, 

126 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 54. 
127 Borglund et al. Värdeskapande CSR, hur företag tar socialt ansvar. 2009, 145 ff. 
128 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 53. 
129 Ibid., 53.  
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löslig auramin, rodhamin och följer EU Norm 76/769/CEE.” Detta är ett indirekt 

ethos-argument vilket kan omformuleras till ett direkt: Sellpy är pålitligt eftersom företaget 

följer EU normer. Återigen använder avsändaren en auktoritativ källa för att stödja argument 

för att övertyga publiken om att Sellpy är ett pålitligt företag med hållbarhetsinriktning.  130

Sammantaget kan man anse att hela sidan “Vårt ansvar” skapar ethos för företaget. Det 

faktum det interna hållbarhetsarbetet överhuvudtaget presenteras tolkar stärker Sellpys 

trovärdighet och får det att framstå som ett pålitligt företag med god hållbarhetsagenda. Detta 

eftersom Sellpy försöker uppvisa en transparens med verksamheten.  

 

Pathos  

Den huvudsakliga tesen stöds i texten: “Genom att löpande se över och förbättra våra avtryck 

vill vi vara förebilder inom branschen”. Man kan tolka att Sellpy målar upp en möjlighet i 

form av ett positivt framtidsperspektiv. Avsändaren vill förbättra verksamheten vilket kan 

väcka en känsla av hopp hos den avsedda publiken som tidigare har konstaterats består av 

miljömedvetna individer. Meningen fortsätter: “och skapa en ännu större stolthet över att 

jobba hos och använda Sellpy.” Denna del av meningen är ett indirekt pathos-argument vilket 

kan omformuleras till ett direkt argument: Anställda och kunder ska känna stolthet över att 

jobba hos och använda Sellpy. Detta är ett pathos-argument eftersom avsändaren spelar på 

känslor och försöker projicera en känsla av stolthet på publiken associerad med att arbeta hos 

och använda Sellpy.  131

Fortsättningsvis är meningen “Vi har expanderat vår definition av ‘trasigt’ och försöker i så 

stor utsträckning som det går att laga, respektera och använda, tills återvinning står på tur.” är 

ett indirekt pathos-argument. Detta kan omformuleras till ett direkt argument: Sellpy är ett 

respektfullt och ansvarsfullt företag. Vår tolkning att detta är ett pathos-argument grundar sig 

ordet “respektera” vilket kan tolkas spela på publikens känslor. Det är allmänt känt att respekt 

är en stark känsla och rimligen kan användandet av ordet respektera stärka företagets 

trovärdighet. En böjning av ordet respekt återfinns även i meningen “Vi har en löpande 

dialog med våra samarbetspartners för att säkerställa en så respektfull behandling av prylarna 

och öka transparensen genom alla led.” Även denna gång kan man tolka att ordet 

130 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016. 
131 Ibid., 56. 
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“respektfull” används för att spela på publikens känslor. Som tidigare nämnt kan man 

ifrågasätta ordvalet eftersom Sellpy inte tydliggör vad det innebär att respektera en produkt i 

sammanhanget. Dock är det ett ord som kan väcka positiva känslor hos publiken.  132

Fortsättningsvis finns pathos-argument i och under rubriken “Samarbetspartners för en bättre 

värld”. Inledningsvis innehåller meningen: “Om något sorteras bort eller inte lyckas säljas 

ges prylen en chans till ett nytt hem genom Myrorna eller Stadsmissionen.” ett indirekt 

pathos-argument. Denna mening kan omformuleras till ett direkt argument: Sellpy är ett 

företag med god hållbarhetsagenda som hellre skänker produkter till ideella organisationer än 

att slänga sådant som inte kan säljas. Stycket “ge prylen en chans till ett nytt hem” kan anses 

spela på publikens känslor. Man kan resonera att stycket nästan framställer prylen som ett 

levande ting som behöver ett nytt hem. Stycket riktar sig till publikens ansvarskänsla genom 

att påvisa den nytta för samhället beslutet innebär.  Alltså, istället för att slänga produkter 133

som inte kan säljas gör Sellpy något samhällsnyttigt och donerar. Dessutom skriver Sellpy: 

“Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i 

staden. Vårt stöd bidrar till akuta insatser såsom mat och kläder och till att människor får 

känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv. Tillsammans gör vi 

Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla.” Dessa är direkta pathos-argument. Därefter 

skriver Sellpy: “Under 2018 skänkte våra kunder drygt 100 000 kronor till organisationer 

som alla jobbar på olika sätt för att göra jorden till en lite bättre plats.” Texten appellerar till 

publikens känslor och väcker hopp. Detta eftersom Sellpy visar på positiva konsekvenser av 

sitt arbete.  Sammanfattningsvis tolkar vi att samtliga pathos-argument som presenterats 134

stärker tesen att Sellpy är ett pålitligt företag med god hållbarhetsagenda.  

 

Logos  

Logos är den typ av argument som främst genomsyrar sidan “Vårt ansvar”. Inledningsvis 

presenteras olika typer av fakta såsom att sellpy-påsen består av 50–80 procent återvunnen 

plast, att el-cykel upphämtningar står för cirka 40 procent av alla hämtningar och att Sellpys 

kunder skänkte drygt 100 000 kronor till företagets samarbetspartners under 2018. Dessutom 

skriver Sellpy att företagets solcellsanläggning i Frihamnen genererar närmare 20 procent av 

132 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 56. 
133 Ibid., 57. 
134 Ibid., 56. 
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företagets årliga energiförbrukning. Dessa är direkta logos-argument eftersom Sellpy 

presenterar fakta i form av siffror. Sellpy presenterar argument som talar till publikens förnuft 

vilket stärker företagets trovärdighet.  Vad som däremot är anmärkningsvärt är att inga av 135

tidigare nämnda siffror är exakta, vilket skulle kunna skada trovärdigheten. Hade Sellpy 

däremot presenterat exakta siffror hade argumenten stärkts ytterligare. Dock presenteras vissa 

exakta siffror såsom att företagets transparenta plast består av 100 procent återvunnen plast. 

Dessutom presenterar Sellpy att det följer “EU Norm 76/769/CEE” gällande sellpy-påsarna.  

Detta kan tolkas som ett är ett direkt logos-argument som till viss del stärker företagets 

trovärdighet. Men eftersom det krävs förkunskaper för att förstå informationen som 

presenteras försvagas argumentet något. I slutet av sidan “Vårt ansvar” presenteras siffror och 

statistik gällande Sellpys koldioxidutsläpp samt besparingar av koldioxidutsläpp. Bland annat 

presenteras att företagets utsläpp per månad är 18 ton koldioxid men att besparingarna är 200 

ton. Denna del av sidan innehåller direkta logos-argument som talar till publikens förnuft i 

form av fakta vilket stärker företagets trovärdighet.  Sellpy presenterar även logos-argument 136

utan fakta men som talar till publikens förnuft. Exempelvis: “Genom att ha hållbara elavtal 

och förespråka en hållbar elförbrukning kan vi successivt minska våra avtryck.” samt “Vi har 

en löpande dialog med våra samarbetspartners för att säkerställa en så respektfull behandling 

av prylarna och öka transparensen genom alla led.” Dessa argument stärker avsändarens 

huvudsakliga tes: Sellpy är ett pålitligt företag med god hållbarhetsagenda som kontinuerligt 

strävar efter förbättring genom hållbarhetsarbetet. 

5.2.5 Conclusio 

Sidan “Vårt ansvar” avrundas med horisontell linje som skiljer information om det interna 

hållbarhetsarbetet från den del där kontaktuppgifter till Sellpys hållbarhetschef presenteras 

(Bilaga 9). Där finns även två klickbara knappar med texterna “Handla hållbart” samt 

“Beställ en Sellpy-påse”. Dessa dirigerar läsaren till startsidan eller till en sida där en 

sellpy-påse kan beställas. Utöver detta presenteras även texten: “Har du frågor kring vår 

verksamhet, hur vi räknat på vårt avtryck eller idéer på hur du tycker vi kan bli ännu mer 

hållbara? Hör gärna av dig!”. Detta är den avslutande delen av sidan “Vårt ansvar”.  

135 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 54. 
136 Ibid. 
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Enligt den klassiska retoriken bör avslutningen innehålla en sista uppmaning till publiken att 

stödja tesen.  Sellpy presenterar kontaktuppgifter till företagets hållbarhetschef och bjuder 137

in publiken att höra av sig om de har frågor kring verksamheten, hur företaget har räknat 

gällande avtryck eller om publiken har idéer på hur de tycker att Sellpy kan bli ännu mer 

hållbara. Ett rimligt antagande är att detta är ett slutgiltigt försök att övertyga publiken om att 

Sellpy är ett pålitligt företag med god hållbarhetsagenda som kontinuerligt strävar efter 

förbättring genom sitt interna hållbarhetsarbete. Texten på de klickbara knapparna är direkta 

uppmaningar till publiken eftersom de uppmanas att handla hållbart och beställa en 

sellpy-påse. Slutligen avrundas conclusio en sista uppmaning: “Hör gärna av dig!” vilket vi 

anser är en effektiv avslutning.  138

5.3. Sammanfattning 

Här sammanfattas analysens resultat med utgångspunkt i forskningsfrågorna. 

Inledningsvis är texten på sidan “Vårt ansvar” en informerande sådan. Däremot fungerar 

texten även övertygande och följer till stor del de fem delar som ingår i den retoriska 

dispositionen. Texten har tydlig exordium och conclusio, samt har såväl narratio, propositio 

och argumentatio. Det som skiljer textens uppbyggnad från den retoriska dispositionen är att 

propositio och argumentatio presenteras genomgående under varje rubrik på sidan. Således 

finns det inte en specifik aspekt av sidan som presenterar propositio och argumentatio. I 

analysen framgår det att logos-argument används mest vilket inte är förvånansvärt eftersom 

texten trots allt är informerande. Däremot fungerar logos inte felfritt i Sellpys retorik. 

Eftersom texten innefattar slarvfel samt att sidan inte verkar vara uppdaterad kan detta bidra 

till att logos-argumenten försvagas. Däremot resonerar vi att de logos-argument som används 

i samband med pathos-argument stärks.  Detta eftersom det krävs känslor för att publiken 139

ska kunna engagera sig i ämnet.  Ett exempel på när logos och pathos samspelar finns i 140

meningen: “ Under 2018 skänkte våra kunder drygt 100 000 kronor till organisationer som alla 

jobbar på olika sätt för att göra jorden till en lite bättre plats.” Vidare tyder analysen på att 

Sellpy även använder ethos-argument genomgående på sidan för att bygga trovärdighet. Detta 

137 Mral et al. Kritisk retorikanalys. 2016, 46. 
138 Ibid. 
139 Renberg. Bra skrivet Väl talat, Handledning i skrivande och praktisk retorik. 2013, 102. 
140 Ibid., 108. 
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kan rimligen stärka företagets tes: Sellpy är ett pålitligt företag med god hållbarhetsagenda 

som kontinuerligt strävar efter förbättring genom hållbarhetsarbetet.  

Man kan resonera att sidan är uppdelad i rubriker för att tydliggöra företagets CSR-arbete och 

för att underlätta läsningen för publiken. Varje rubrik på sidan presenterar delar av samhället 

och miljön där Sellpys verksamhet kan ha en påverkan. Texten under rubrikerna innehåller 

information om hur företaget tar ansvar för verksamhetens påverkan. Således är ett rimligt 

antagande att företaget försöker förtydliga sitt CSR-arbete och att detta är anledningen till 

varför sidan är uppbyggd som den är. Den tidigare forskningen Marketing for sustainability: 

Extending the conceptualisation of the marketing mix to drive value for individuals and 

society at large har även bidragit till en djupare förståelse över varför Sellpys budskap är 

format som det är.  Vi har vid upprepade tillfällen liknat olika aspekter av Sellpys 141

kommunikation vid Pomerings tillägg till marknadsmixen. Detta är rimligen ett tecken på att 

Sellpys kommunikation till viss del bidrar till skapandet av socialt och miljömässigt värde för 

samhället i stort. Gällande den tidigare forskningen A Code of Ethics for Social Marketing? 

Bridging Procedural Ethics and Ethics-in-Practice fanns inte många tecken på att Sellpys 

kommunikation är en form av social marknadsföring som syftar till att uppmana publiken att 

göra en beteendeförändring som skulle gynna samhället i stort.  Det fanns dock tecken på 142

social marknadsföring då Sellpy implicit uppmanar publiken att återvinna emballage. En 

rimlig tolkning är därför att Sellpy, genom sidan “Vårt ansvar”, själv kan bidra till att skapa 

miljömässigt värde och gynna samhället i stort genom företagets eget agerande. Däremot 

uppmuntrar inte Sellpy publiken att göra speciellt många beteendeförändringar som skulle 

gynna samhället i stort. Detta är i och för sig inte förvånansvärt eftersom sidan “Vårt ansvar” 

innefattar Sellpys interna hållbarhetsarbete.  

Fortsättningsvis finns en primär underliggande betydelse i Sellpys kommunikation, nämligen 

att Sellpy vill att publiken ska använda företagets tjänst för att det ska kunna kapitalisera. 

Rimligen är detta implicit eftersom det kan framstå som girigt att uttrycka detta ordagrant, 

framför allt på sidan “Vårt ansvar” eftersom hållbarhetsarbetet därmed kan bli mindre 

trovärdigt. Utöver detta finns det även två sekundära underliggande budskap: publiken är 

141 Pomering. Marketing for sustainability: Extending the conceptualisation of the marketing mix to 
drive value for individuals and society at large. 2017. 
142 Carter et al. A Code of Ethics for Social Marketing? Bridging Procedural Ethics and 
Ethics-in-Practice. 2017. 
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goda samt gör miljön och samhället en tjänst om de använder tjänsten och Sellpy är ett 

pålitligt företag som gör gott. Vi tolkar att detta är implicit eftersom det skulle kunna 

upplevas som forcerat och som en säljknep från företagets sida om det vore explicit.  

6. Slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur retoriken fungerar i Sellpys kommunikation 

och om det fanns några underliggande betydelser i kommunikationen. Utifrån vår analys kan 

man konstatera att Sellpy till stor del följer de fem delar som ingår i den retoriska 

dispositionen för att bygga en övertygande text. Vårt resultat tyder på att retoriken i Sellpys 

kommunikation används för att övertyga publiken om tesen: Sellpy är ett pålitligt företag 

med god hållbarhetsagenda som kontinuerligt strävar efter förbättring genom sitt 

hållbarhetsarbete. Den underliggande betydelsen i kommunikationen är att Sellpy vill 

kapitalisera vilket även är syftet till varför företaget vill övertyga. 

Studiens resultat tyder dock på att det finns brister i Sellpys kommunikation. Vi har 

konstaterat att sidan inte verkar vara uppdaterad eftersom Sellpy bland annat informerar 

publiken om åtgärder som kommer införas under 2019. Dessutom finns slarvfel och felaktig 

information exempelvis då Postnord benämns som Posten. Efter genomförd analys 

uppdaterades dock sidan under rubriken “Vi vill välja rätt material” (Bilaga 11). Dock 

kvarstod tidigare nämnda slarvfel samt felaktig och inaktuell information på sidan. Den här 

typen av bristfällig kommunikation kan skada avsändarens ethos, det vill säga dess 

trovärdighet. Vi anser att kommunikationen i detta avseende får företaget att framstå som 

okunniga, slarviga och oprofessionella.  Detta får oss även att undra om ytterligare 

information skulle kunna vara felaktig exempelvis de siffror som Sellpy presenterar gällande 

företagets utsläpp. Företaget hävdar att det följer upp sina koldioxid-ekvivalenter varje 

månad, men eftersom det inte finns något datum för då informationen senast uppdaterades 

kan man inte fastställa att siffrorna som presenteras är aktuella. En konsekvens av detta kan 

bli att Sellpys trovärdighet skadas. Hårt draget kan informationen vara flera år gammal vilket 

kan innebära att den är felaktig. Vi resonerar att denna otydlighet försvagar den transparens 

Sellpy hävdar är viktig för att skapa förtroende. Det faktum att sidan uppdaterats men att 

inaktuell information kvarstod väcker dessutom frågan om detta är ett medvetet val av Sellpy. 
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Om så är fallet kan detta liknas vid det Kotler skriver om att aktivt vilseleda konsumenter 

gällande de miljömässiga omständigheterna kring en organisation, vilket är en typ av 

greenwashing.  Informationen gällande hållbarhetsarbetet bör vara uppdaterad och korrekt. 143

Detta anser vi är Sellpys ansvar. Om informationen är felaktig kan detta ses som vilseledande 

och likna en form av greenwashing, även om det inte är medvetet från företagets sida.  

Flera rubriker på sidan “Vårt ansvar” inleds med orden “Vi vill”. Detta kan vara en del av 

företagets målsättning att bli mer hållbara men det kan även vara ett sätt att gardera sig mot 

kritik. Som tidigare nämnt är den vanligaste anledningen till att ett företag har ett CSR-arbete 

en rädsla över att bli kritiserad i media.  Att Sellpy exempelvis skriver att det vill 144

transportera rätt istället för att hävda att företaget gör det kan rimligen vara för att undvika att 

lova för mycket. Istället försäkrar företaget publiken genom att poängtera att det vill bli bättre 

med sitt hållbarhetsarbete, rimligen för att gardera sig från eventuell kritik exempelvis 

gällande greenwashing. Ytterligare en anledning till varför Sellpy kan vilja gardera sig mot 

kritik kan vara att företaget till stor del ägs av H&M, ett företag som fått social och 

miljömässig kritik . Vi har tidigare resonerat att Sellpy vill skilja sin verksamhet från 

delägarnas verksamhet, rimligtvis för att inte påverka den miljövänliga bild Sellpy försöker 

framställa av det egna företaget.  

Dessutom har Sellpy social kritik, bland annat för sin stora personalomsättning. Enligt 

anställda är det dålig lön och enformigt arbete som är anledningen till detta. Dessutom har 

Sellpy kritiserats eftersom anställda saknar kollektivavtal. Istället har företaget tillämpat ett 

poängsystem där anställda kan avancera bland annat genom att vara sociala och sortera kläder 

snabbt.  Vi resonerar att en anledning till varför Sellpy försöker vara tydlig med det interna 145

hållbarhetsarbetet kan vara för att kompensera för den sociala kritiken. Detta går att likna vid 

det Miller skriver, att hållbarhet har blivit något som används för att kompromissa.  Enligt 146

Miller är det dessutom en form av greenwashing att framhäva positiv information gällande 

den egna verksamhetens miljöarbete med syftet att dölja andra negativa aspekter.  Således 147

143 Kotler et al. Marknadsföring. Teori, strategi och praktik, 436. 
144 Borglund et al. Värdeskapande CSR, hur företag tar socialt ansvar. 2009, 25. 
145 Jon Wahlqvist . Tung kritik mot Sellpy från anställda: "Folk pallar inte att vara kvar". 2020.  
146 Miller. Greenwashing Culture. 2017, 23–24. 
147 Miller. Greenwashing Culture. 2017, 23–24. 
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resonerar vi att Sellpy kan använda hållbarhet för att skydda sig själv genom att kamouflera 

de sociala problemen inom verksamheten.  

Sammanfattningsvis framställer sig Sellpy som ett företag som gör gott, men vars egentliga 

syfte är att tjäna pengar på det faktum att människor känner oro över miljön och att allt fler 

handlar second hand. Vi resonerar att retoriken på Sellpys sida “Vårt ansvar” har en dold 

agenda som främst är egennyttig. Att kapitalisera på de tidigare nämnda samhällsfenomen 

och samtidigt framställa att företaget gör gott för den goda sakens skull får oss att undra om 

ett företag kan vara gott om syftet är egennyttigt? Vinstdrivande företag kan göra gott för 

samhället, men drivkraften är alltid är densamma: vinst. Vi resonerar således att Sellpy, trots 

att företaget gör gott, inte är så god som det framställer sig eftersom den underliggande 

agendan trots allt är egennyttig. Vår förhoppning är att studien ska kunna bli ett komplement 

till framtida studier som undersöker vinstdrivande företags retorik gällande CSR-arbete. 

Dessutom kan studien även vara ett underlag för framtida studier som jämför retoriken i 

CSR-arbete hos vinstdrivande verksamheter med ideella verksamheter.  
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