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Abstract 

 

The Power of Authenticity within Communication 

A critical discourse analysis on the role of authenticity in CSR 

 

The belief that businesses act in accordance with their pronounced values has 

diminished in recent years, which results in consumers putting pressure on 

corporations to take more social responsibility. Despite the central role of 

authenticity, there is limited research on the phenomenon. Thus, this study aims to 

problematize the concept of authenticity within Corporate Social Responsibility 

(CSR). This thesis exemplifies the phenomenon by analysing how Ellos 

communicates their CSR from a recipient perspective. Through a comparative 

analysis of Ellos initiatives aimed at promoting entrepreneurship and sustainability, 

we intended to examine how parts of the CSR relate to each other. In order to 

contribute knowledge about potential hegemonic relations, the essay used a 

qualitative thematization based on tools from the critical discourse analytic 

methodology. The analysis presents power relations within the discourses, which 

generates false communication and divides the work of CSR. Hence, this study 

illustrates the central role of authenticity in communication and the value of 

coherence in CSR efforts to reach trustworthiness. Our conclusion shows that it is 

insufficient for companies to simply state that they are sustainable without involving 

the consumers' perception of authenticity. Lastly, the results contribute to the research 

field of Strategic Communication by creating knowledge of how hegemonic 

discourses can influence a company’s external communication and damage the 

authenticity. Our ambition is that this study can provide a basis for how organizations 

can work with CSR through a unified communication and create an authentic 

perception. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, authenticity, entrepreneurship, 

sustainability, discourse, hegemonic.  

Number of characters including spaces: 98 685 
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Sammanfattning 

 

Autenticitetens makt inom kommunikation 

En kritisk diskursanalys av autenticitetens roll inom CSR 

Förtroendet för att företag agerar i enlighet med deras värderingar har minskat under 

de senaste åren, vilket resulterar i att konsumenter ställer högre krav på att företag tar 

socialt ansvar. Trots autenticitetens centrala roll så finns det begränsad forskning 

kring fenomenet. Därmed är syftet med studien att problematisera begreppet 

autenticitet inom kontexten Corporate Social Responsibility (CSR). Uppsatsen 

exemplifierar fenomenet genom att analysera hur Ellos kommunicerar deras CSR-

arbete utifrån ett mottagarperspektiv. Genom en komparativ analys av Ellos initiativ 

som ska främja entreprenörskap respektive hållbarhet ämnar vi att ta reda på hur delar 

inom ett CSR-arbete förhåller sig till varandra. För att bidra med kunskap kring 

eventuella maktförhållanden så använde uppsatsen en kvalitativ tematisering baserad 

på verktyg från den kritisk diskursanalytiska metodologin. Analysen redogör för 

hegemoniska spänningar som präglar diskurserna och hur dessa splittrar CSR-arbetet 

vilket genererar en oäkta kommunikation. Studien påvisar således autenticitetens 

centrala roll inom kommunikation och vikten av att alla delar inom CSR samspelar 

för att det ska vara förtroendeingivande. Slutsatsen visar att det är otillräckligt för 

företag att hävda att deras arbete är hållbart utan hänsyn till hur konsumenter 

uppfattar det som autentiskt. Slutligen, bidrar resultatet till forskningsfältet Strategisk 

kommunikation genom att skapa kunskap för hur hegemoniska diskurser kan påverka 

ett företags externa kommunikation genom att försämra autenticiteten. Vår 

förhoppning är att studien kan utgöra en grund för hur organisationers arbete med 

CSR genom en enhetlig kommunikation som därav skapar en autentisk uppfattning.  

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, autenticitet, entreprenörskap, hållbarhet, 

diskurs, maktförhållande. 

Antal tecken inklusive blanksteg: 98 685 
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1. Introduktion 

 

 

Inledningsvis introduceras bakgrunden till det problematiserade fenomenet och det 

förväntade bidraget till forskningsfältet Strategisk kommunikation. Vidare 

presenteras uppsatsens syfte, de frågeställningar som ämnas besvaras och studiens 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Klimatforskare har kunnat konstatera att mänsklig aktivitet är grundorsaken till 

världens accelererande klimatförändringarna såsom global uppvärmning och ökat 

växthuseffekt. Jordens begränsade resurser är således ett faktum som genomsyrar alla 

dimensioner av samhället (WWF, u.å.). Industrier och företag står för majoriteten av 

utsläppen och får därför skarp kritik och samhällelig uppmärksamhet från 

konsumenter. I takt med att engagemanget för frågor kring miljö och hållbarhet ökar 

så ställs högre krav på företag att ta samhällsansvar (Obminska, 2019). EU-

kommissionen definierar hållbart företagande utifrån följande citat: 

 

“Företagens ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället” 

(Regeringen, 2015). 

 

Hållbart företagande kan med andra ord kallas Corporate Social Responsibility (CSR) 

och omfattar dem ageranden, initiativ och samarbeten som företag åtar sig i syfte att 

bidra till en hållbar samhällsutveckling (Regeringen, 2015). Hållbarhet associeras 

mestadels med miljö- och klimatfrågor men är egentligen ett helhetsarbete som 

innefattar fler samhällsaspekter. Dessa dimensioner är bland annat jämställdhet, anti-

korruption i strategi och verksamhet, mångfald, mänskliga rättigheter och affärsetik. 

(Dagens Industri, 2017). Dessutom har socialt ansvarstagande och filantropiska 

åtaganden blivit en viktig del för företags varumärkesbyggande. Filantropi definieras 

och innefattar den humanitära hjälp som verksamheter förser till människor i nöd 

(NE, u.å.). Exempel på några filantropiska målsättningar som många företag arbetar 

med idag är att avsätta intäkter från försäljning för att hjälpa utsatta människor i 

underutvecklade länder eller att engagera unga genom utbildning och entreprenörskap 
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(SvD Näringsliv, 2019). Enligt Svensk Handel (2017) så befinner vi oss i ett paradigm 

där transparens och hållbarhetsarbete för företag är förtroendeingivande och 

statushöjande. Statistik från den global mät- och data analytiska företaget Nielsen 

visar även att 66 % av dagens konsumenter är mer benägna att köpa produkter från 

företag som har en positiv social- och miljömässig påverkan på samhället (Nielsen, 

2015). Hållbarhet hamnar allt högre på agendan för företag, både inom näringslivet 

såväl som den offentliga sfären. Slutligen så visar studier att andelen företag som 

engagerar sig i hållbarhetsfrågor, skapar initiativ såväl som kampanjer, har ökat 

markant från 30 % till 53 % (Svensk Handel, 2017).  

 

1.2 Problemformulering   

Företag kan arbeta med CSR utifrån miljömässiga åtagande eller genom försök till att 

förändra samhällsstrukturer (Chen, 2020). Exempelvis har Reebok lanserat 

kampanjen #BeMoreHuman som hyllar specifika framgångsrika kvinnor som bidragit 

till samhällsförändring. Kampanjen syftar till att ge kvinnor större utrymme och att 

stötta utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle (Reebok, u.å.). På senare år, har det 

allmänna förtroendet för dessa initiativ minskat efter att ett flertal företag 

uppmärksammats för att de inte agerar utifrån sina uttalade värderingar (Eggers et al., 

2012). Ett exempel på detta är H&M:s lansering av deras Conscious Collection vars 

kläder är tillverkade av hållbart material. Kritik har riktats mot deras vaga 

produktbeskrivning som inte specificerar hur dessa kläder bidrar till en hållbar miljö 

och därmed har H & M anklagats för att de enbart använder hållbarhetsbegreppet som 

en marknadsföringsstrategi för att öka försäljningssiffror (Segran, 2019). I relation till 

denna diskussion har begreppet “Greenwashing” myntats som betonar och belyser hur 

företag porträtterar sig själva som miljöaktivister men samtidigt bidrar till en negativ 

miljöpåverkan genom koldioxid- och växthusgasutsläpp (Watson, 2016). 

Skepticismen gentemot CSR-arbeten grundar sig i att kommunikationen inte anses 

vara autentiskt. Alhouti, Johnson och Holloway (2016) skriver att autenticitet är ett 

etablerat fenomen inom marknadsföring men förståelsen för vilken roll autenticitet 

har inom kontexten av CSR är bristfällig inom dagens forskning vilket är ett gap som 

den här uppsatsen ämnar fylla.  Uppsatsen kommer därmed problematisera den 

kommunikativa utmaning som företag står inför idag och de spänningar som kan 

uppstå inom CSR påverkar innehavandet av autenticitet. Med detta som utgångspunkt 
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så kommer den här studien att fokusera på Ellos, en av Nordens ledande e-

handelsaktörer (Nordic Capital, 2019). 

 

Vår studie ämnar bidra till en utveckling av forskningsfältet Strategisk 

kommunikation genom att kritiskt granska ett företags CSR-kommunikation och 

skapa förståelse för hur den kan påverka autenticiteten. Studien utför således en 

extern analys men kommer besvara frågorna ur ett mottagarperspektiv - i detta fall 

utifrån konsumentens perspektiv. Ur ett strategisk kommunikations perspektiv så är 

det av betydelse att analysera kommunikationsprocesser och den betydelse de har för 

allmänhetens attityder och beteenden (Heide & Falkheimer, 2013). Förhoppningen är 

att denna uppsats ska utgöra en grund för hur organisationens CSR-arbeten kan 

kommuniceras externt för att uppnå en enhetlig och autentisk bild. Då studien utgår 

från en kritisk diskursanalys så bidrar den även med kunskap om hegemoniska 

diskurser och kritiska maktperspektiv vilket sällan problematiseras eller appliceras på 

studier inom Strategisk kommunikation (Möllerström, 2011).  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Genom en kritisk diskursanalys så avser den här studien till att belysa hur företag 

kommunicerar sitt CSR-arbete. Studien syftar till att utvinna fördjupade kunskaper 

och bidra med förståelse kring vilken betydelse autenticitet har inom kontexten CSR. 

Uppsatsen kommer därav undersöka hur olika delar inom Ellos CSR-arbete förhåller 

sig till varandra i relation till valda utdrag från deras Sustainability Report i form av 

målsättningar och visioner. Med detta som utgångspunkt, ämnar studien att besvara 

följande frågeställningar:  

 

1. Vad kommunicerar Ellos kring hållbarhet och entreprenörskap genom 

valda samarbeten i relation till deras Sustainability Report 2018. 

2. Skiljer sig Ellos pressmeddelanden mellan hållbarhet och entreprenörskap, 

och i så fall på vilket sätt? 

3. Påverkas ett företags autenticitet av potentiella skillnader i deras CSR-

arbete? 
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1.4 Avgränsningar 

För att undersöka hur mottagare förstår och uppfattar ett företags CSR-arbete som 

autentisk så är studien avgränsad till att endast undersöka det svenska e-

handelsföretaget Ellos. De två områden som valts ut är hållbarhet och entreprenörskap 

som utgör två centrala värdegrunder för Ellos och som ingår i deras CSR-arbete. 

Begreppet hållbarhet har begränsats till att definieras som ekologisk hållbarhet och 

entreprenörskap kommer enbart att likställas med kvinnligt entreprenörskap. 

Uppsatsen kommer att utgå från tre samarbeten för hållbarhet respektive tre för 

entreprenörskap. Dessa samarbeten är hämtade från Ellos Groups hemsida och är 

publicerade inom tidsintervallet 2018-2020 (Ellos Group, u.å.). Valda samarbeten är 

publicerade i form av pressmeddelanden och kommer att sättas i relation till valda 

målsättningar och visioner från Ellos Sustainability Report från 2018 (Ellos, 2018). 

Trots den avgränsade empirin så anser vi att den är tillräckligt mättad för att kunna 

besvara frågeställningarna särskilt med hänsyn till längd likväl den begränsade 

tidsaspekten. 

 

1.4.1 Ellos Group 

Ellos är ett privat aktiebolag som grundades av Olle Blomqvist, år 1947 i Borås. 

Bolaget är idag en av Nordens ledande e-handelsaktörer för både mode och hem som 

numera har över 1.7 miljoner aktiva kunder. Ellos är den största e-handelsplatsen 

inom Ellos Group och erbjuder över 400 varumärken för kvinnor, män, barn och hem. 

Utöver varumärket Ellos så äger gruppen även textil- och heminredningsföretagen 

Jotex och Homeroom samt Stayhard som specifikt erbjuder mode för män. År 2019 

köptes Ellos Group av FNG NV som är en börsnoterad modekoncern vars företag är 

verksam i större delar av Europa. För tillfället är Ellos verksamma i samtliga nordiska 

länder, har 550 medarbetare och omsätter cirka 2,6 miljarder kronor (Ellos Group, 

u.å.) 
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2. Tidigare forskning  

 

Följande avsnitt kommer presentera en sammanställning av tidigare forskning inom 

området CSR. För att öka förståelsen för det valda ämnet så tydliggörs även 

perspektiv på autenticitet och varumärkesbyggande. 

2.1. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Att arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företag tar 

samhälleligt ansvar gentemot den egna organisationen, intressenter och världen. 

Övergripande innefattar detta att företag är medvetna om den påverkan de har på 

ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer (Chen, 2020). Det ekonomiska 

ansvarstagandet innebär att företaget har en skyldighet till medarbetare och aktieägare 

att vara lönsamt på lång sikt för att kunna betala ut lön samt skapa en trygg 

arbetsmiljö. Det sociala- och etiska ansvarstagandet omfattar företagets ansvar för 

deras produkt, att företaget har goda arbetsförhållanden och förhåller sig till FN:s 

riktlinjer för mänskliga rättigheter. Det miljömässiga ansvaret innefattar företagets 

ekologiska avtryck på jorden, där företag har en skyldighet att minimera sin negativa 

påverkan genom att minska användandet av giftiga kemikalier och främja biologisk 

mångfald (Chef, 2008). Chen (2020) menar att det är viktigt att stora företag tar ett 

CSR-ansvar eftersom det sätter standarden för vad som är ett acceptabelt beteende för 

hela industrin. Ett vanligt sätt för företag att engagera sig i CSR-frågor är genom att 

ingå i strategiskt partnerskap med frivilligorganisationer eller genom att redovisa sitt 

CSR-arbete i sin årsredovisning. 

Enligt Kim & Lee (2020) bör CSR-arbetet vara integrerat i affärsstrategin för att 

kunna upprätthålla ett långsiktigt företagande och säkra en hållbar ekonomisk tillväxt. 

CSR kan resultera i ett bättre företagsrykte, kundlojalitet och trovärdighet inför 

intressenter. I takt med att allt fler företag involverar sig i CSR-aktiviteter så har 

konsumenters medvetenhet kring arbetet vuxit och en negativ inställning har 

etablerats. Detta beror på att konsumenter uppfattar CSR-arbetet som en 

marknadsföringsaktivitet vars syfte är att förbättra företagets rykte. Detta skapar en 



 6 

osäkerhet kring insatsernas motiv och om de verkligen bidrar till en positiv 

samhällsutveckling (Kim & Lee, 2020).        

2.1.1 CSR och varumärkesbyggande 

Menon och Kahn (2003) redogör för att dagens konsumenter att är mer benägna att 

stödja de företag som går linje med deras egna etiska värderingar. Ett företag 

förstärker sina positiva associationer när de investerar i sociala-, miljömässiga- såväl 

som ekonomiska. På så sätt bygger CSR-arbete ett företags varumärke genom att 

signalera hög kvalitet och moral. Eftersom ett företags engagemang i CSR-frågor 

bidrar till en förbättrad extern bild så är det även en möjlighet för företag att anta en 

starkare positionering på marknaden och på så sätt erhålla högre ekonomiska 

marginaler. Fortsättningsvis belyser Melo och Galan (2011) den inverkan som CSR-

arbetet har på ett företags varumärkesvärde. Studien som genomfördes med hjälp av 

ett urval amerikanska företag visade att CSR-arbeten oftast inte är koordinerat med 

företagets övergripande strategier. Därmed menar författarna att CSR-arbeten ofta 

inte utnyttjas till sin fullständiga potential i praktiken men att det fortfarande uppfattas 

som positivt för varumärkesvärdet.  

För att bygga trovärdighet för ett CSR-initiativ behöver arbetet kunna härledas och 

anknytas till organisationens karaktär, grundvärderingar och företagande. Yuan, Bao 

och Verbeke (2011) menar att man kan bedöma detta utifrån företagets grad av CSR-

fit. Fit kan översättas till lämplighet eller passande på svenska. Artikeln urskiljer tre 

olika typer av CSR-fit: Extern koherens (hur det passar med intressenters 

efterfrågan), koherens (hur det passar in med andra aktiviteter) och intern koherens 

(hur det passar in på organisationens kärnverksamhet). En stark korrelation mellan 

alla dessa element leder till en organisatorisk trovärdighet och effektiviserar CSR-

arbetets resultat. Vidare argumenterar Yuan (et al., 2011) för att många företag lägger 

allt för stort fokus på att tillfredsställa sina externa intressenter. Detta resulterar i att 

företag inte integrerar CSR-arbetet i deras affärspraxis vilken kan få en negativ 

inverkan på företagets övergripande prestation i form av lönsamhet och tillväxt på 

lång sikt. En låg CSR-fit kan vara på grund av att företaget försöker tillgodose alla 

interna och externa intressenters viljor vilket skapar oenhetliga ingripanden. 
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Figur 1. Yuan, Bao och Verbeke (2011) 

 

2.1.2 CSR och autenticitet 

Forskningen visar att konsumenter är mer benägna att stötta företag som engagerar sig 

i socialt ansvarstagande, trots detta så finns det en tydlig skepsis som hindrar 

framgången för företags CSR-kampanjer (Alhouti et al.,2016). Vidare så menar 

Alhouti (et. al, 2016) på att autenticiteten av ett CSR-arbete har en stor inverkan på 

konsumentens attityd gentemot ett företag. En studie utförd av Mohr, Webb och 

Harris (2001) för ett liknande resonemang som visar att närmare hälften, drygt 46 %, 

av de tillfrågade konsumenterna har en positiv inställning gentemot CSR-arbeten och 

socialt ansvarstagande. Samtidigt så anser fortfarande en tredjedel av konsumenterna 

att CSR-initiativ är ett beteende som präglas av egen- vinning och intresse. Den 

negativa inställningen beror på att det inte räcker för företag att hävda att de agerar på 

ett socialt ansvarsfullt sätt utan att handlandet måste uppfattas som trovärdigt och 
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autentiskt för att skapa kundlojalitet. Slutligen så redogör Alhouti (et. al, 2016) för att 

autenticitet omnämns i flera akademiska texter och i tidigare forskning men att 

autenticitet sällan undersöks i kontexten av CSR. Därmed har vi identifierat ett gap i 

forskningen kring CSR och autenticitet, vilket stödjer att den här typen av forskning 

är nödvändig.     
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3. Teoretiskt ramverk 

 

Inledningsvis så kommer följande kapitel att redogöra för det teoretiska ramverk som 

används som underlag för att förklara det empiriska materialet. Fortsättningsvis 

kommer avsnittet definiera autenticitet och hur begreppet kommer att användas i den 

här studien. Som komplement till kommer teorier presenteras i syfte att förklara hur 

autenticitet kan användas och uppfyllas i en bredare organisatorisk kontext. 

3.1 Autenticitet  

Konsumtionssamhället har eroderat konsumenters förtroende för företag vilket 

bidragit till att expertis och autenticitet har blivit allt viktigare. Den minskade tilliten 

för organisationer är främst baserad på en dissonans mellan ett företags uttalade 

värderingar och målsättningar i relation till deras ageranden (Eggers, et, al. 2012). 

Denna nedåtgående spiral sätter krav på att organisationen skapar en bild av de själva 

genom att definiera tydliga visioner och värderingar som bör efterföljas samt kunna 

urskiljas i varje enskilt agerande. För att ett varumärke ska kunna uppfattas som 

autentiskt så bör företaget ha en enhetlig och kongruent varumärkeskommunikation 

(Eggers, et, al. 2012).  

Denna studie kommer att utgå från Beverlands (2009) definition av autenticitet: 

“worthy of acceptance, authoritative, trustworthy, not imaginary, false or 

imitation, conforming to an original”.  

Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att autenticitet är baserade på subjektiva 

värderingar av genuinitet som individen tillskriver ett varumärke (Robinson, 

Heitmann & Dieke, 2011). Beverland, Lindgreen och Vinks (2008) belyser hur 

autenticitet uppfattas av konsumenter genom marknadsföring. Författarna redogör för 

tre mer ingående subkategorier inom autenticitetsområdet. För att underlätta 

förståelsen för hur den här uppsatsen kommer att använda autenticitet så kommer den 

att grunda sig i dessa tre former. 
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3.1.1 Äkta autenticitet 

Äkta autenticitet benämns som “pure authenticity” där bedömningen baseras på 

huruvida konsumenten uppfattar ett varumärke som äkta eller inte. För att ett 

varumärke ska kunna beaktas som originellt och genuin så är det nödvändigt att 

företag legitimerar varumärket genom en verifikation. En verifikation kan ta sig i 

uttryck som exempelvis att en organisation projicerar autenticitet i sin marknadsföring 

genom att hänvisa till dess historia, tradition, arv eller en person. Därmed kan styrkas 

handlingen genom att härledas till ett sammanhang (Beverland et al., 2008). Således 

utgör arv en stor del av autenticitet eftersom att varumärket kan kopplas till en tid, 

plats och kultur vilket är avgörande. När ett företag agerar i linje med sin tradition så 

påminns kunder om företagets historia och produkternas ursprung som kan ge 

varumärket en distinkt identitet och nostalgisk aura (Beverland, Farrellys, Napoli, 

2009). Även visioner och värderingar bör vara förankrade i organisationens arv och 

historia. Utöver detta så kan verifikationer även innefatta olika hänvisningar till 

externa källor såsom certifikat eller expertutlåtanden (Beverland et al., 2008).  

3.1.2 Approximativ autenticitet 

Den approximativa autenticiteten (approximate authenticity) syftar till dem 

symboliska associationer som präglar marknadsföringen och införlivar en specifik 

tolkning. Associationerna bör kunna relateras till företaget eller anknyta till tidigare 

erfarenheter kring vad man anser är autentiskt (Beverland et al., 2008). Bedömningen 

av de symboliska antydningarna är således subjektiv då den grundar sig i 

konsumentens individuella tolkning och referensram (Robinson et al., 2011). 

Tolkningen präglas bland annat av tidigare erfarenheter, förkunskaper men även 

värderingar. Vidare så redogör Beverland (et al., 2008) för att den här subkategorin 

enbart intresserar sig för hur konsumenten uppfattar autenticitet vilket är lämpligt att 

belysa i den här studien.  

3.1.3 Moralisk autenticitet  

Den moraliska autenticiteten (moral authenticity) är baserad på hur konsumenter 

upplever organisationers uppriktighet. Om konsumenter tycker att varumärket lever 
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upp till sina framstående värderingar och går i linje med konsumentens moraliska 

synsätt så skapas förtroende (Beverland, Dickinson, Farrelly & Napoli, 2013). 

Beverland (et al., 2013) menar att ett autentiskt varumärke måste präglas av en hög 

grad av tillförlitlighet och moral. Den moraliska autenticiteten kan därmed kopplas till 

om organisationer möter konsumentens förväntningar men även för huruvida de 

uppvisar äkthet och genuinitet i deras avsikter. Det är därför viktigt att företaget är 

transparent i sina ageranden. Vidare så redogör Beverland (et al., 2013) för att 

förväntningar kan baseras på kvalitetssäkrat ledarskap vilket innefattar förtroendet för 

att det finns passionerade hantverkare bakom företaget som ständigt använder de 

finaste materialen och som utvecklar sina produkter på ett sätt som vidgar förståelsen 

av en excellent produkt.  

3.2 Stakeholder Theory 

Sedan arbetet med CSR kraftigt ökat i popularitet så har det blivit allt viktigare med 

ett enhetligt företagande. Detta beror på att CSR öppnar upp för att lyssna på olika 

intressenters viljor och röster vilken kan tudela företagsvisionen och ageranden 

(Parmar, Freeman, Harrison, Purnell, De Colle, 2010). Stakeholder Theory baseras på 

antaganden att den huvudsakliga målsättningen för ett företag är att arbeta mot att 

tillgodose alla intressenters olika intressen och viljor. Edward Freeman definierar en 

intressent som en grupp eller individ som kan påverka eller blir påverkad av ett 

företags handlingar (Freeman, 1984). För att kunna upprätthålla ett gott rykte mot ett 

maximerat antal publiker, så kan företag använda sig av CSR-strategier som utgår 

från att företag tar beslut som gynnar samhällsutvecklingen (Parmar et al., 2010). I 

praktiken kan dock inte alla företagsbeslut gynna alla stakeholders samtidigt, därmed 

måste företaget göra genomtänkta avvägningar vilket benämns som trade-offs. En 

trade-off innebär en avvägning mellan två önskvärda beslut, där valet innebär en 

minskning, förlorad kvalitet eller kvantitet i utbyte mot vinster i andra aspekter 

(Parmar et al., 2010).  
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Figur 2. (Parmar, et al., 2010) 

 

3.2.1 Stakeholder Theory och CSR-initiativ 

Milton Friedman utvecklar teorin om intressenter genom att kritisera 

företagsfilantropi baserat på resonemanget kring att företagets huvudsakliga ansvar är 

gentemot aktieägare. Utifrån detta perspektiv ska företag arbeta och agera i syfte att 

maximera vinster till aktieägarna. Friedman lyfter problematiken kring att 

filantropiska aktiviteter förbättrar organisationens rykte, men samtidigt tillför arbetet 

framförallt positiva fördelar till aktieägare (Skilton & Purdy, 2017). För att CSR-

initiativ ska värderas som autentiska av intressenter så måste arbetet gå i linje med 

företagets andra handlingar. Om CSR-aktiviteter endast kan relateras till delar av 

företagets övergripande arbete så tillfredsställer detta bara aktieägarna eftersom 

företaget är pressad till att ta socialt ansvar från bland annat konsumenter. Exempelvis 

kan ett företag arbeta för att stödja alla barns möjligheter till utbildning men i en 

annan kontext använda barnarbete vilket varken blir trovärdigt eller autentiskt 

(Skilton et al., 2017). 
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3.3 Organizational impression management 

Impression management refererar till alla avsiktliga åtgärder som utformas eller 

genomförs i syfte av att påverka omgivningens uppfattning om organisationen 

(Dutton & Dukerich, 1991). Impression management används för att upprätthålla 

stödet från externa såväl som interna målgrupper för att förhindra kritik och missnöje. 

Exempel på den här typen av agerande kan urskiljas i årsrapporter, pressmeddelanden, 

publicitet eller olika initiativ som organisationer tar för att främja en fördelaktig 

extern bild. 

Impression management som strategi används främst vid exempelvis 

kriskommunikation eller publika kontroverser där en organisations image hotas och 

används då för att korrigera och reparera den organisatoriska bilden. Tidigare 

forskning och teorier fokuserar mest på hur talespersoner från organisationer 

använder olika taktiker eller strategier för att påverka det externa intrycket (Elsbach, 

Principe, Sutton, 1998). Trots att impression management som strategi oftast används 

i reaktivt syfte så tillämpas den även proaktivt då företag aktivt försöker projicera 

positiva bilder av företag för att skapa en önskvärd uppfattning eller uppmuntra till ett 

önskvärt beteende.  

Idag så engagerar sig företag i ett aktivt impression management arbete där företag 

förväntas hantera sitt varumärke för att uppnå en övergripande positiv bild gentemot 

sina intressenter. Användandet av organizational impression management kan 

däremot tyda på att det finns en annorlunda eller verklig version av företaget som 

skiljer sig från det som faktiskt presenteras eller kommuniceras (Elsbach, 1994). Detta 

antagande kan utvecklas med hjälp av autenticitet, där autenticiteten baserar sig på 

vad ett företag framställer och hävdar om verksamheten gentemot vad som sker i 

realiteten. Därmed är det relevant att ta hänsyn till det här gapet då det påverkar 

konsumenters uppfattningar och attityder gentemot företag (Beckman, 2017). Teorin 

är relevant för denna uppsats då den betonar organisationers motiv och strategier för 

hur man skapa en vinklad och fördelaktig uppfattning av verksamheten.  
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3.4 Greenwashing 

Termen Greenwashing myntades först år 1980 och beskriver det utövandet av 

stötande eller överdrivna påståenden om hållbarhet med huvudsakligt syfte att öka 

innehavandet av marknadsandelar. Det är vanligt att företag använder Greenwashing 

för att kunna hantera konsumenters uppfattning och rykte om varumärket (Braga 

junior et al., 2018). Greenwashing har blivit ett allt mer uppmärksammat fenomen 

som vuxit i relation till att företag blir pressade till att ta socialt ansvar. Fenomenet 

förekommer när ett företag marknadsför en produkt som energisparande eller att 

produkten är gjord av miljövänligt material men som sedan visar sig inte stämmer 

med verkligheten. Det är otillräckligt för företag att driva initiativ utan direkta 

ageranden som stödjer detta. Även om många av dessa påståenden delvis kan vara 

sanna, så förekommer greenwashing när ett företag överdriver produktens 

miljömässiga fördelar vilket blir missvisande information för konsumenter (Kenton, 

2020). 

 

3.5 Populärfeminism 

Idag anses reklamfilmer, enstaka produkter och kampanjer vara ett “bevis” på att 

företag idag främjar kvinnor. Så länge organisationer uttalar att de agerar för att 

främja jämställdhet så blir detta sällan ifrågasatt. Ett uttalande bortser inte från det 

faktum att kvinnliga textilarbetare på stora klädföretag fortfarande lever i 

underutvecklade länder och under svåra socio- och ekonomiska förhållanden 

(Åkestam, 2018). Vidare redogör Åkestam för att ett vanligt fenomen är att företag 

hyllar “starka kvinnor” i sin marknadsföring och på sociala medier. Dessa “starka 

kvinnor” likställs ofta med karriärmässigt framgångsrika kvinnor som exempelvis 

Beyoncé och Hillary Clinton. Hyllningarna är ofta baserade på att man vill 

uppmärksamma inspirerande kvinnor som visar att allt är möjligt och att en kvinnas 

kamp lönar sig. Genom att enbart hylla de som “lyckats” så fokuserar man bara på de 

extrema undantagen och på så sätt bekräftar man de redan existerande patriarkala 

strukturerna. Vid dessa hyllningar så uppmärksammas inte den alldagliga kvinnan 

som inte har samma förutsättningar som krävs för att “lyckas”. Genom detta arbete 

stärks den stereotypiska bilden av en stark kvinna och kan därför inte jämställas med 

att ett företag arbetar för alla kvinnor.  
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Vidare argumenterar Åkestam för att stora retailföretag ofta använder feministiska 

uttalandet för att ge en uppfattning av de som moderna och uppdaterade. Detta har 

visat sig extra tydligt i den så kallade “T-shirt feminismen” som innebär att företag 

producerar t-shirts med feministiska slagord på. Dessa typer av initiativ får sällan 

kritik eller följdfrågor eftersom att de som försöker problematisera agerandet blir 

kallade för glädjedödare (Åkestam, 2018). Generella antaganden kring 

entreprenörskap kan analyseras och synliggöras i Ellos arbete med att främja kvinnor. 

Därmed blir den kritiska diskussionen kring detta relevant för denna studie. Genom 

att kombinera populärfeminism med teorier om autenticitet, Stakeholder Theory, 

Organizational Impression Management och greenwashing så kan studien nå en 

djupare kunskap för vad ett CSR-arbete ska innehålla för att uppfattas autentiskt.  
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4. Metod och material 

 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av studiens vetenskapsteoretiska ansats vars 

perspektiv präglat studien. Därefter följer en beskrivning av den metodologiska 

utgångspunkten samt urvalet i förhållande till studiens syfte. Avslutningsvis så 

beskrivs en kritisk reflektion kring metodvalet, etiska överväganden samt en 

redovisning av det valda materialet. 

 

4.1. Vetenskapsteoretisk ansats  

Studien har tillämpat en kvalitativ forskningsmetod vilket är att föredra när empirin 

ska tolkas snarare än observeras. Det är även lämpligt för att skapa förståelse för 

sociala interaktioner och granska samhälleliga fenomen i det sammanhang där de 

skapas utan att kvantifiera de. Syftet är således inte att förklara ett fenomen utan att 

begripa processer, betydelser och kvaliteter vilket är viktigt för mänsklighetens 

förståelse (Kvale & Brinkmann, 2014). En kvalitativ forskningsdesign var därför 

relevant för denna studie då uppsatsen ämnar undersöka fenomenet CSR och 

autenticitet (Silverman, 2017). Vidare så antog studien ett induktivt förhållningssätt 

som innebär att slutsatser härleds från empiriska erfarenheter och observationer som 

sedan kan generalisera utifrån vald teoretisk referensram (Bryman & Bell, 2015).  

 

Den vetenskapsteoretiska ansatsen som präglat studien är epistemologi som är läran 

kring hur vi kan nå kunskap om världen. Kunskap är en kontinuerlig process som 

produceras och rekonstrueras ständigt (UR, 2015). Vidare, så antogs ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt som har utgångspunkten att kunskap 

produceras utifrån betraktarens subjektivitet. Perspektivet erkänner därmed att flera 

versioner av världen är legitima och att texter är öppna för flera tolkningar. Kunskap 

ses inte som en produkt, utan är snarare en process som konstrueras genom social 

interaktion. I analysen är det därmed omöjligt att påstå sig vara autonom och helt 

objektiv i förhållandet till empirin (Eksell & Thelander, 2014). Uppsatsens resultat 

förblir därför ett sätt att betrakta verkligheten och inte en slutsats då en generell 

sanning inte kan fastslås (Kim, 2001).  
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4.2. Urvalsmetod 

Studiens urval utfördes genom en målinriktad urvalsmetod som selektivt väljer ut 

lämplig empiri baserat på relevans och attribut för att kunna generera största möjliga 

värde i analysen. (Denscombe, 2018). Urvalsmetoden medföljer vissa begränsningar 

då det inte är möjligt att generalisera resultatet i samma utsträckning (Bryman, 2018). 

Däremot kan det generera en djupgående analys vilket ansågs vara lämpligt för att 

kunna belysa hur Ellos kommunicerar sitt CSR-arbete i relation till deras 

Sustainability Report. Urvalet är begränsat till pressmeddelanden som har huvudfokus 

att kommunicera lanseringskampanjer och har hämtats från Ellos “Nyhetsarkiv” 

(Ellos Group, u.å.). Syftet med att enbart använda Ellos pressmeddelanden är primärt 

för att kunna skapa kunskap kring hur ett företag själva väljer att kommunicera.  

 

De samarbeten som valts ut ska främja entreprenörskap eller hållbarhet vilket är 

områden som tillhör deras CSR-arbete. Vidare har vi valt att analysera totalt sex 

samarbeten, tre samarbeten för vardera kategorin. Samarbeten i förhållande till 

hållbarhet har valts utifrån i relation till att de explicit ska främja hållbarhet. 

Dessutom ingick och uppmärksammades dessa i Ellos Sustainability Report år 2018, 

som uppsatsen använder utdrag från. Samarbetena som valts i relation till hållbarhet 

är Artklart, Bukowskis och Emmaus Björkå (Ellos, 2018). Inom kategorin 

entreprenörskap så begränsades urvalet till Ellos samarbeten med Isabella Löwengrip, 

Caroline Winberg och Selam Fessahaye. Samarbetet med Löwengrip valdes med 

anledning att det är Ellos mest investeringstunga (Ellos, 2018). Partnerskapet med 

Caroline Winberg och Selam Fessahaye valdes för att bidra till en variation av 

yrkesroller och minska resultatets homogenitet. Avslutningsvis så har urvalet 

sammanställts genom publikationer inom tidsintervallet 2018-2020 eftersom 

materialet kan anses vara tidsenligt och relevant.  

 

 

 

 

 



 18 

 

4.3. Diskursanalys 

En kvalitativ närläsning utgår från kvalitativ innehållsanalys som uttryckas i form av 

en diskursanalys. Begreppet diskurs kan definieras som ett bestämt sätt att tala om vår 

verklighet. För att skapa förståelse för världen vi lever i så gör vi olika avgränsningar 

vilket skapar olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Dessa specifika 

och ordnande mönster präglas därefter av maktförhållanden (Fangen & Sellerberg, 

2013). Vidare har studien tillämpat en kritisk diskursanalytisk ansats på det empiriska 

materialet. 

 

4.4 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys (CDA) betraktar språk som en social praxis och att språkets 

kontext är avgörande för dess betydelse (Fairclough, 1992). CDA intresserar sig för 

förhållandet mellan språk och makt och avser till att synliggöra de samhällsfenomen 

eller maktstrukturer som präglar diskurser. Den kritiska diskursanalysen avser att 

problematisera och empiriskt undersöka hur diskursiv praktik samspelar med social 

och kulturell utveckling. Diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera 

ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. Syftet med en kritisk 

diskursanalys är således att bidra till en social förändring. En kritisk diskursanalys har 

tillämpats i denna studie då den ämnar undersöka spänningar i ett CSR-arbete och hur 

det leder till brist på autenticitet. Studien använder Fairclough’s angreppssätt vilket är 

den mest etablerade och utvecklade metoden inom det kritisk-diskursanalytiska 

området (1992). Han redogör för att en diskurs är tredimensionell och har utformat ett 

analytiskt ramverk som illustrerar detta. Dessa tre dimensioner är text, diskursiv 

praktik och social praktik vilket visualiseras i nedanstående diagram (se figur 3).  
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Figur 3. Fairclough (1992) 

4.4.1. Text 

Den första delen av en kritisk ansats innefattar en textanalys som fokuserar på två 

huvudsakliga element: transitivitet och modalitet. Transitivitet innebär att man 

försöker identifiera en koppling mellan händelser och processer med hjälp av subjekt 

och objekt. När man analyserar transitivitet så intresserar man sig för olika 

framställningsfenomen. Studien kommer därför undersöka hur Ellos framställer 

initiativens processer, exempelvis om de tydligt redogörs eller som att 

processerna inträffat naturligt. Modalitet fokuserar däremot på talarens grad av 

instämmande. Ett exempel på en slags modalitet är sanning - då talaren instämmer 

fullständigt i sitt påstående. Ett fullständigt och bestämt instämmande kan t.ex. 

Signalera en viss auktoritet eller hierarki. Graden av modaliteten kan därav variera 

beroende på diskursens konstruktion, hur man uttrycker sig och dess kontext (Winter 

Jørgensen & Philips, 2000). Modalitet kommer att belysa till vilken grad som Ellos 

kommunikation instämmer i relation till målsättningar. 

4.4.2. Diskursiv praktik 

Delen intresserar sig för hur text produceras och konsumeras. Det är därför relevant 

att undersöka mottagarens tolkning av texten genom att anta en lingvistisk 

utgångspunkt och kollar på vilka diskurser som är framträdande och om de samspelar 

(Winter Jørgensen & Philips, 2000). 
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4.4.3. Social praktik 

Social praktik är starkt relaterar till de två andra dimensionerna. Analysen fokuserar 

på att tolka och förstå hur den diskursiva praktiken skapar sociala, politiska och 

ideologiska konsekvenser. Syftet är att dra kritiska slutsatser som ifrågasätter 

verkligheten och de sociala relationerna som skapas från diskursen (Winter Jørgensen 

& Philips, 2000). 

4.4.4. Analytiska begrepp 

Utöver transitivitet och modalitet så används verktyg som intertextualitet, 

interdiskursivitet, diskursordning och flytande signifikant (Winter Jørgensen & 

Philips, 2000). Flytande signifikant som intresserar sig för hur olika diskurser 

använder samma ord i olika texter men tillskriver de olika värde eller innebörd. Detta 

verktyg används för att identifiera om olika innehåll och betydelser orsakar en kamp 

mellan olika diskurser. Intertextualitet syftar till att undersöka om texten explicit 

refererar till andra texter. Genom detta kan man identifiera den diskursiva och sociala 

praktiken som präglar texten. Interdiskursivitet intresserar sig för om det existerar 

flera diskurser inom den diskurs som undersöks. Få diskurser inom en diskurs kan 

visa på att de sociala strukturerna reproduceras och upprätthålls, däremot kan flera 

diskurser syfta till förändringar i samhällsprocesser (Winter Jørgensen & Philips, 

2000). Det är viktigt att ta hänsyn till att det inte existerar helt fristående diskurser 

utan att de samspelar men att eventuella avgränsningar måste genomföras (Neumann, 

2003). Det är därför relevant att undersöka om diskurserna inom Ellos CSR-arbete 

samspelar och hur detta kan påverka autenticiteten. Diskursordning urskiljer 

dominansförhållanden, även kallat hegemonier, mellan flera diskurser i en text 

(Fairclough, 1992).  

 

4.5 Analysmetod 

Den kritisk diskursanalytisk ansatsen kan appliceras både som metodologiskt 

angreppssätt och teoretiskt ramverk. Den här uppsatsen tillämpar enbart CDA som 

metod. Inom kritisk diskursanalytiska området så är teori och metod starkt 

sammanlänkade men kan användas enskilt genom att dra in element från andra 

perspektiv eller teorier. Detta för att olika teorier kan ge en större förståelse eller 
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insikt för det fenomen som avses att undersökas (Winter Jørgensen & Philips, 2000). 

Med detta som utgångspunkt så tillämpade den här uppsatsen enbart textanalysen och 

den diskursiva praktiken och utelämnade den sociala praktiken. Detta motiveras 

utifrån att uppsatsen utgår från ett mottagarperspektiv och intresserar sig för hur 

texten konsumeras (Winter Jørgensen & Philips, 2000).  

Det empiriska materialet har analyserats med inspiration från den kvalitativa 

abstraktionsstegens tre steg som innefattar: summerar och förpackar empirin, 

återförpackar och aggregerar empirin (Eksell & Thelander, 2014). I det första steget 

så utfördes en kodning av empirin utifrån de diskursanalytiska begreppen: 

transitivitet, modalitet, flytande signifikant, interdiskursivitet och intertextualitet. 

Genom att först urskilja nyckelord underlättade synliggörandet av mönster (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I det andra steget så återförpackas empirin genom att framhäva 

trender eller teman och undersöka deras relation (Eksell & Thelander 2014). I detta 

steg så jämfördes valda koder för att avtäcka ett eventuellt samband mellan 

kategorierna hållbarhet och entreprenörskap. Det bildar en övergripande struktur som 

tydliggör kopplingen till det teoretiska ramverket. I det sista steget undersöktes 

resultatet i relationen till den teoretiska referensramen. Detta innebar att identifiera 

relationer mellan kategorierna hållbarhet och entreprenörskap och redogöra för i 

vilken mån de samspelade samt hur eventuella maktförhållanden påverkar 

autenticiteten. 

 

4.6 Metodologisk reflektion  

Enligt Bryman (2018) är kvalitativa resultat svårare att generalisera eftersom det 

främst är representativa för den population som stickprovet tagits från. Vi är därmed 

medvetna om att det finns begränsningar i vår insamlade empiri eftersom all data är 

hämtad från Ellos webbsida vilket skapar en subjektivitet och homogenitet i datan 

som analyserar eftersom externa källor inte inkluderas. Det kan anses vara omöjligt 

att förstå fenomenets helhet om man endast utgår ifrån specifika samarbeten men vi 

anser att materialet är tillräckligt mättat för att kunna besvara våra frågeställningar.  

Džanić (2013) menar att kvalitativa studier påverkas av forskarens egna värderingar 

och uppfattningar på grund av individens kulturella bakgrund eller kognitiva ramverk. 
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Detta har tagit i beaktning under analysprocessen och för att säkerställa studiens 

legitimitet så antogs Bryman’s (2018) förhållningssätt för att skapa transparens. Vi 

har därmed kontinuerligt beskrivit hur vi resonerat och refererat till vetenskap genom 

hela forskningsprocessen. Vår aspiration var att behandla materialet så neutrala som 

möjligt. 

Eftersom denna studie baseras på våra egna tolkningar så blir resultatet inte statistiskt 

generaliserbarhet utifrån termerna validitet och reliabilitet. För att säkerställa studiens 

kvalitet har uppsatsen istället tagit hänsyn till kriterierna trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet (Eksell & Thelander, 2014). Metodprocesser och 

hänvisning till teorier samt källor tydliggörs i uppsatsen för att kunna öka graden av 

överförbarhet. Skärmdumpar från Ellos pressmeddelanden har infogats under bilagor 

i syfte att öka studiens överförbarhet. Därmed kan läsaren granska texterna och 

reflektera kring våra tolkningar samt göra egna. Detta möjliggör även chansen för 

andra forskare att replikera vårt arbete och på så sätt kan de själva avgöra uppsatsens 

trovärdighet.  

 

4.7 Reflektion kring kritisk diskursanalys 

Uppsatsen har använt sig av Faircloughs tredimensionella modell vilket är den mest 

etablerade inom den kritiska diskursanalysen (1992). Kritik mot modellen innefattar 

den otydliga gränsen mellan den sociala praktiken samt tydliga riktlinjer för analysen 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Vidare har CDA har blivit kritiserad för att vara 

bred och komplex vilket försvårar arbetet i att identifiera och svara på 

forskningsfrågor.  

CDA används som metod i denna uppsats och för att använda de på ett lämpligt och 

berättigat vis kommer den kompletteras med andra mer teorier och perspektiv för att 

stärka analysens resultat (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Insamlad empiri har 

enbart innefattat text där tillhörande bilder har uteslutits. Vi tror att en ytterligare 

analys av bilderna kan bidra till en bredare analys som framför allt betonar de 

slutsatser från analysen. Däremot anser vi att materialet redan är tillräckligt mättat för 

att kunna göra relevanta antaganden och tolkningar utifrån texterna. 
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4.8 Etiska överväganden 

Vid insamling av empiri är det också av vikt att ta hänsyn till forskningsetiska 

principer. Materialet som använts i den här studien är offentligt material som 

publicerats på Ellos hemsida och omfattas därav av upphovsrättslagen. Enligt denna 

bestämmelse är det inte tillåtet att använda materialet utan att ange upphovsmannens 

namn eller i ett kränkande syfte (Riksarkivet, u.å.). Då studien utgår från allmän 

information, delges ingen känslig information och behöver därför inget vidare 

samtycke. Under fliken “Privacy policy” så redogör företaget att innehållet på 

hemsidan tillhör Ellos Group AB och hur materialet är skyddat i mån om copyright 

men innefattar inte några regleringar som förbjuder användande av materialet (Ellos 

Group, u.å.). 

4.9 Material 

Nedanför presenteras material från Ellos övergripande målsättningar och visioner 

för deras CSR-arbete genom utdrag från deras Sustainability Report.  

4.9.1 Ellos och hållbarhet 

Enligt Ellos så är hållbarhet en värdeskapande och naturlig del av koncernens dagliga 

arbete som delas in i sex stycken huvudprinciper: Sustainability principles, Social 

Responsibility, Environment, Equality and diversity, Sustainable materials och 

Supplier Relations (Ellos, u.å.). Sustainability principles innefattar riktlinjer för 

bolaget vad gäller kunder, anställda, leverantörer, miljö och samhället som helhet. 

Under detta avsnittet så belyser Ellos vikten av att alla anställda, leverantörer och 

samarbetspartners delar företagets syn på affärsetik. Ellos tror starkt på att teamwork 

kontinuerligt förbättra hållbarheten inom verksamheten. 

Detta betonas även i avsnittet Supplier relations som redogör för vilka krav som 

företaget har på sina leverantörer, inköpare och arbetsförhållanden. Ellos använder sig 

av externa organisationer som genomför regelbundna revisioner och inspektioner för 

att säkerställa att uppförandekoden efterföljs.  

 

I Sustainable materials- och Environment nämner Ellos att de strävar efter att bidra 

till en mer hållbar framtid genom att effektivisera användningen av deras tillgängliga 

resurser och minimera deras negativa miljöpåverkan (Ellos, u.å.). I Ellos 
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Sustainability Report så redogör bolaget för olika målsättningar inom hållbarhet. 

Dessa består av hållbart materialval, minskad användning av skadliga kemikalier vid 

produktion, reducerat förpackningsmaterial samt ökad mängd av återvunnet material. 

Ellos skriver att hållbarhet inte enbart innefattar produktionen, utan att hållbarhet ska 

integreras i hela verksamheten och i alla ageranden. Från att reducera Co2 utsläppen 

genom att minska transporter till att reflektera kring vilka val företaget influerar sina 

konsumenter till:  

 

“We do not have a direct impact on the behaviour of our customers, but we 

seek to influence them to a sustainable behaviour with, for example, clear 

instructions for how to care for the products best and by encouraging reuse 

and recycling”. (Ellos, 2018). 

 

Ellos uttrycker att de primärt fokuserar på hållbara materialval. En av deras mål är att 

alla bomullsprodukter ska vara 100 procent ekologiska fram till år 2020 (Ellos, 2018). 

Ellos redogör för samtliga målsättningar på deras hemsida: 

 

• “50 % av all textilförsäljning ska bestå av hållbart material, det vill 

säga att produkten innehåller minst 50 % hållbara textilier. Alla våra 

bomullsprodukter ska innehålla 100 % hållbar bomull.” 

 

• “25 % av all polyester, polyamid och bomull vi använder oss av ska 

vara återvunnen.”  

 

• “50 % av våra trämöbler ska vara FSC-märkt trä”. 

 

• “Vårt mål är att ta bort all engångsplast i samtliga led innan 2025.” 

(Ellos, u.å.) 
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4.9.2 Ellos och entreprenörskap 

Ellos kommunicerar att entreprenörskap utgör en grund i deras starka företagskultur 

och företagets framgång där kunden alltid står i fokus. Ellos har formulerat sina 

värderingar på deras hemsida som bildar akronymerna HEJ: 

 

“H – Humble Winners 

E – Entrepreneurs since 1947 

J – Joy in creating happiness” (Ellos, u.å.) 

 

Entreprenörskap är en av Ellos tre värdeord och har en betydande roll i 

organisationen. Ellos definierar entreprenörskap som förmågan att omfamna 

förändringar i vardagen, att se möjligheter och att våga vara annorlunda (Ellos, u.å.). 

Ellos VD Hans Ohlsson beskriver hur Ellos ser på entreprenörskap i deras 

Sustainability Report:  

 

“A lot of hard work remains, but remembering the spirit of entrepreneurship 

which for 70 years have made this company successful is our strength.” 

(Ellos, 2018).  

 

Entreprenörskap som grund för Ellos bidrar till att organisationen ständigt är öppen 

för nya förslag och alltid försöker förbättras. Företaget har länge sett främjande av 

entreprenörskap som ett framgångskoncept. Enligt en undersökning utförd av Resumé 

(2019) så låg Ellos och dotterbolaget Jotex i toppen av de varumärken som svenska 

influencers helst skulle vilja samarbeta med. Ellos har gjort samarbeten med bland 

annat Margaux Dietz, Therese Lindgren, Viktor Frisk och Ida Warg 

 

För Ellos innebär Socialt ansvarstagande stöd för mångfald och jämställdhet samt att 

man respekterar mänskliga rättigheter. Varje möte ska baseras på öppenhet, ömsesidig 

respekt och integritet. Ellos vill därmed göra rätt val och fungera som en förebild för 

andra. Många initiativ som Ellos har gjort för att främja mångfald är genom att stärka 

unga entreprenörer (Ellos Group, u.å.). En vision som de redogör för på Ellos hemsida 

är: 
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“Vi vill alltid värna om kvinnan och den kvinnliga kroppen på ett ansvarsfullt 

sätt. Vi ska använda modeller som visar på olikhet i kroppar, hudfärg och 

utseende. Vi ska aldrig retuschera bilderna så att kroppar eller utseende 

justeras. Vi ska ta ställning för jämställdhet och kvinnliga rättigheter”. (Ellos 

Group, u.å.). 

 

Ellos är således en arbetsplats där alla medarbetare ska ha samma rättigheter, 

skyldighet och möjligheter oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning eller 

funktionshinder. En målsättning för år 2018 kring jämlikhet som uttrycks i Ellos 

Sustainability Report är en jämn fördelning mellan kvinnor och män vid högt uppsatta 

positioner som exempelvis: chefspositioner och ledning.  
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5. Analys  

 

För att kunna tolka följande material så har Faircloughs tredimensionella modell 

använts med fokus på att identifiera den diskursiva praktiken i texterna enligt studiens 

frågeställningar: 

1. Vad kommunicerar Ellos kring hållbarhet och entreprenörskap genom valda 

samarbeten i relation till deras Sustainability Report 2018. 

2. Skiljer sig Ellos pressmeddelanden mellan hållbarhet och entreprenörskap, och i så 

fall på vilket sätt?  

3. Påverkas ett företags autenticitet av potentiella skillnader i ett CSR-arbete? 

 

5.1 Hållbarhet 

5.1.1 Hållbarhet och transitivitet  

Transitivitet intresserar sig för hur aktören framställer kommunikationen och om man 

tydliggör kopplingen mellan processer och händelser (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000). De samarbeten som ska främja hållbarhet har en hög transitivitet eftersom 

initiativets arbetsprocess beskrivs utförligt. I sammanslagningarna med Artklart och 

Emmaus framgår det vad projektet inneburit och Ellos återger tydligt hur 

kollektionerna skapats. I samarbetet med Artklart poängteras även platsen där 

produkterna har tillverkats.  

“Genom att förädla gamla produkter har nya skapats av återvunnet trä.” 

(Bilaga 7.2.2)  

“... skapade med ett gediget hantverk i Artklarts egen verkstad och keramiken 

handgjord och bränd i ugn.” (Bilaga 7.2.2). 

“I höstens denimkollektion har Ellos valt att addera olika modeller av 

vintagejeans från secondhandkedjan Emmaus Björkå.” (Bilaga 7.2.3). 

“Tillsammans med det lokala möbelsnickeriet Artklart i Rydal lanserar Ellos 

Home en unik och limiterad kollektion med fokus på återbruk.” (bilaga 7.2.2). 
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Utifrån teorin Impression Management bygger dessa ord ett genuint och omsorgsfullt 

intryck som bidrar till det Ellos vill spegla i kollektionen och det intryck dem vill 

skapa av företaget. Vid redogörelse arbetsprocessen så refererar Ellos till ett avsiktligt 

arbete som påverkar omgivningens uppfattning om organisationen och skapar därav 

en fördelaktig bild (Dutton & Dukerich, 1991). En känsla av ansvarstagande skapas 

när Ellos medvetet lägger fokus på att belysa och beskriva arbetsprocessen som 

exempelvis visas när dem skriver om hantering av återvunna material. Texten byggs 

upp med att beskriva en närhet till snickeriet i Rydal (se bilaga 7.2.2) som implicit 

skapar uppfattningen av att samarbetet innebär minskade transporter. Dessutom 

kommunicerar Ellos att de stödjer mindre lokala snickerier vilket underförstått bidrar 

till en högre grad av självförsörjande. Texten förklarar hur produkterna tillverkats och 

att denna produktion bara tillåter ett begränsat antal vilket ger texten ett transparent 

intryck. Produktionen beskrivs på ett sätt som frångår det stora företag, likt Ellos, 

vanligtvis kan förknippas med som exempelvis massproduktion (Obminska, 2019). 

Orden skapar intrycket av att Ellos produktion är ett ekologiskt kretslopp, där 

produkterna skapats i lokala fabriker av återvunnet material och i klassisk design som 

sedan kan återvinnas. Detta går i linje med Ellos Sustainability Report där dem 

skriver om en strävan mot att produktionen ska bestå av återvunna material:  

 

“We are focusing on using resources in an efficient manner and strive to make 

active sustainable decisions all through the value chain, starting in product 

development and design.” (Ellos, 2018.  

 

Ellos vision går i linje med hur de hanterar sina samarbeten vilket enligt Beverland 

(2009) bygger autenticitet. Baserat på den subkategori som utformats av Beverland, 

Lindgreen och Vinks (2008) så kan detta sammankopplas med äkta autenticitet 

eftersom kollektionen kan uppfattas som äkta i relation till att Ellos genomgående 

verifierar dess autenticitet genom att hänvisa till tid, plats och arv. När Ellos förser 

läsaren med information om processerna så går även det i linje med den vision som 

Ellos kommunicerar i deras Sustainability Report: 
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“We believe in transparency and friendly, respectful and supportive 

communications. Our customers can always trust our generous advice, and 

our products, to be safe and responsibly produced” (Ellos, 2018). 

 

Därmed är Ellos kommunikation transparent eftersom den inte utelämnar information 

om det processuella arbetet vilket skapar äkta autenticitet (Beverland et al., 2008). 

Utifrån Ellos vision kan det tolkas som att de är måna om att läsaren ska kunna förstå 

och följa den arbetsprocess som ägt rum vilket blir trovärdigt och skapar en 

övertygelse om att de inte har något att dölja.  

 

5.1.2 Hållbarhet och modalitet 

Modalitet fokuserar på talarens instämmande i påståenden vilket kan variera beroende 

på diskursens konstruktion, hur man uttrycker sig och i vilken kontext. Ett fullständigt 

och bestämt instämmande kan till exempel signalera auktoritet eller en viss 

hierarkisordning (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Alla samarbeten som ska 

främja hållbarhet har en låg modalitet i och med den osäkerhet som uttrycks i relation 

till vilka effekter som kollektionerna förväntas generera. Det som Ellos istället lägger 

fokus på är att generellt beskriva hur miljön påverkas positivt av återbruk vilket 

framkommer i nedanstående citat: 

“Återbruk av plagg leder till en mer hållbar värld, både vad gäller koldioxid, 

vatten och avfall. Dessutom går pengarna till att hjälpa utsatta människor, 

säger Annika Mårtensson, hållbarhetschef på Ellos” (Bilaga 7.2.3). 

 

“Detta är ett led i vår hållbarhetsstrategi och våra tankar runt återbruk.” 

(7.2.2).  

 

Utifrån teorin Impression management försöker Ellos stärka intrycket av att 

organisationen är ekologisk medveten inom miljöområdet genom att använda ord som 

övertygar läsaren om de positiva miljöeffekter som återbruk kan bidra med (Dutton & 

Dukerich, 1991). Detta kan urskiljas när Ellos använder ord som “koldioxid”, 

“avfall” och “återbruk” utan att specificera orden på ett konkret sätt med anknytning 

till deras miljöarbete. Dessa ordval kan förklaras utifrån approximativ autenticitet där 

det kan tolkas som att Ellos försöker införliva en tolkning eller uppfattning om att 
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företaget är miljömedvetna och har förståelse för vad återbruk kan innebära 

(Beverland et al., 2008). Därmed uppfyller Ellos inte kraven för approximativa 

autenticiteten då de inte specificerar orden eller förklarar konkreta effekter vilket 

leder till en substanslös kommunikation.  

 

Effekterna av samarbetena är förskjutna till de allmänna positiva konsekvenser som 

exempelvis återbruk skapar för miljön. Detta kan förklaras med hjälp av 

Greenwashing där Ellos avsiktligen försöker uppnå en fördelaktig bild genom att 

belysa företaget som miljömedvetna (Braga junior et al., 2018). När Ellos inte redogör 

för effekter så skiljer sig kommunikationen från deras ageranden (Kenton, 2020). 

Ellos beskriver inte specifikt vad deras arbete kan bidra med eller några målsättningar 

för kampanjerna. Att sätta effekter i en sådan stor världslig kontext urvattnar 

betydelsen av vad samarbetena kan bidra med. Underförstått är att deras verksamhet 

förorsakar negativa effekter på miljön och att verksamheten grundar sig i konsumtion 

vilket utelämnas i texten (Obminska, 2019).  

 

Vidare skriver Ellos i samarbetet med Emmaus (se bilaga 7.2.3) att intäkterna ska 

skänkas till välgörenhet men specificerar inte hur stor andel av försäljningen som ska 

gå till detta. Det framgår inte heller vilka utsatta människor som pengarna ska skänkas 

till eller på vilket sätt donationen specifikt ska hjälpa dessa människor. Detta kan tyda 

på att Ellos försöker uppnå en moralisk autenticitet genom att donera deras intäkter 

och framställa sig som humanitära hjältar. Ellos vill signalerar att deras ageranden 

präglas av hög moral och tillförlitlighet vilket är två egenskaper som kan öka 

företagets kundlojalitet. När arbetet inte förklaras utförligt påverkas istället 

autenticiteten negativt eftersom avsikterna är otydliga (Beverland et al., 2013). 

Filantropiska målsättningar har blivit allt mer vanligare för företag att ägna sig åt men 

det är ofta en strategi i ett varumärkesbyggande syfte. Vilket är fördelaktigt eftersom 

konsumenter är mer benägna att stödja företag som går i linje med deras egna etiska 

värderingar (Menon & Kahn, 2003).   

Baserat på hur Ellos framställer produkterna i hållbarhetssamarbetena så kan det 

argumenteras för att deras kommunikation tillför en negativ diskurs gentemot deras 

övriga produkter.  
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“Ellos vill slå ett slag för hållbarhet och ser höstens kampanj som ett led i att 

erbjuda produkter med lång livslängd” (bilaga 7.2.1) 

Ovanstående citat belyser den spänning mellan de produkter som benämns vara 

hållbara och de resterande produkter i Ellos sortiment. Den kritiska diskursanalysen 

belyser detta fenomen genom att urskilja att Ellos bara införlivar en tolkning vilket 

tillskriver en negativ diskurs till övriga produkter (Winter Jørgensen & Philips, 2000). 

I Emmaus pressmeddelande (se bilaga 7.2.3) så skriver de att samarbetet är ett “led i 

att erbjuda produkter med en längre livslängd...”. Ordet led kan tyda på att Ellos går i 

en ny riktning där de ska främja hållbarhet vilket kan syfta på att deras övriga 

produkter inte är hållbara och istället har kort livslängd. Vidare är det otydligt vad 

Ellos syftar på när de hänvisar till “ett led i vår hållbarhetsstrategi”. Vad 

hållbarhetsstrategin är tydliggörs inte i samarbetet eller i deras Sustainability Report 

(Ellos, 2018) vilket försvårar läsarens förståelse för vilket arbete Ellos refererar till. 

Att hänvisa till strategier utan att beskriva eller sätta de i förhållande till målsättningar 

skapas en känsla av att det inte är autentiskt då man varken kan spåra eller följa upp 

arbetet (Beverland, 2009). Detta är en bristfällig äkta autenticitet eftersom läsaren inte 

får några verifikationer på att det arbetet trovärdigt eller transparent när vidare 

förklaringar eller hänvisningar utelämnas (Beverland et al., 2008).  

 

I jämförelse med Ellos Sustainability Report så redogörs endast specifika 

målsättningar för deras bomullshantering (Ellos, 2018). Målsättningen för 2020 

innefattar att Ellos ska öka andelen hållbar bomull i deras produkter till 100 %. Enligt 

Beverland (2009) behöver ett företags värderingar kunna urskiljas i varje enskilt 

åtagande för att uppfattas som autentiskt. Det innebär att verksamheten behöver 

uppfylla de förväntningar som Ellos själva har formulerat. Ellos beskriver att deras 

vision är att aktivt arbeta för att främja hållbarhet genom att öka andelen återvunnet 

material men specificerar inte målsättningar i varken enskilda samarbeten eller i deras 

Sustainability Report för området återbruk, vilket resulterar i ett substanslöst arbete.  
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5.2 Entreprenörskap 

5.2.1. Entreprenörskap och transitivitet 

I de samarbeten som ska främja entreprenörskap så är transitiviteten jämförelsevis låg 

vilket framkommer i nedanstående citat:  

 

“... att utveckla den här kollektionen tillsammans har varit fantastiskt rolig 

och givande” (Bilaga 7.1.2) 

 

“Isabella har under hela processen varit en viktig kundambassadör och 

bidragit med sina goda insikter” (Bilaga 7.1.2) 

 

I Löwengrips samarbete så beskrivs processen i retrospektiv utifrån ambassadörens 

upplevda känsla av samarbetet. Processen uppger ingen information kring produktion, 

materialval, eller plats för tillverkningen. Transitiviteten är således låg eftersom 

processen inte beskrivs utan snarare framställs som något naturligt. Detta 

framkommer även i Fessahayes samarbete: 

 

“Det känns därför kul att jag, tillsammans med Ellos, fått möjligheten att 

skapa något liknande för en större publik” (Bilaga 7.1.1) 

 

Återigen så beskrivs processen i retrospektiv och Fessahaye talar om hur hon 

upplevde möjligheten att göra en kollektion tillsammans med Ellos. Samma mönster 

återkommer i Winbergs samarbete (se bilaga 7.1.3) där hon berättar vilka produkter 

från kollektionen som är hennes favoriter. Detta tydliggör återigen textens låga 

transitiviteten då det tolkas som att produkterna framställs helt naturligt eftersom 

ingen information kring produktionen framgår.   

 

Trovärdigheten påverkas även negativt på grund av att Ellos skriver att alla 

samarbeten ska stärka kvinnor utan att redogöra för konkreta åtaganden. Detta skriver 

Elsbach (1994) är ett fenomen inom Impression management där företag framställer 

sig själva på ett vis som inte förhåller sig till realiteten. På så sätt kan det urskiljas ett 

gap i Ellos kommunikation.  
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I Ellos Sustainability Report så redogör de för att deras kommunikation ska baseras på 

öppenhet: 

 

“We believe in transparency and friendly, respectful and supportive 

communications. Our customers can always trust our generous advice, and 

our products, to be safe and responsibly produced.” (Ellos, 2018) 

 

Ellos skriver att deras kommunikation ska präglas av transparens, att konsumenter 

alltid kan lita på deras rådgivning och att deras produkter tillverkats på ett ansvarsfullt 

samt säkert sätt. För att kunna upprätthålla denna vision och skapa förtroende hos 

konsumenter så behöver all Ellos kommunikation förhålla sig till detta. I och med 

detta blir det en dissonans mellan Ellos värderingar och utelämnad informationen 

kring tillverknings- och designprocessen. Utelämnanden av denna grundläggande 

information påverkar autenticiteten negativt utifrån teorin om äkta autenticitet där 

hänvisning till plats, tid eller någon form av verifikation är viktigt för att projicera en 

autentisk bild av företaget (Beverland et al., 2008).  

 

5.2.2. Entreprenörskap och modalitet 

I de samarbeten som ska främja entreprenörskap präglas framför allt motiveringarna 

av samarbetspartners av en hög modalitet. Argumentationen bygger på att förmedla 

bakgrundsinformation om ambassadörernas tidigare åstadkommande och erfarenheter. 

I samband med detta använder Ellos starkt laddade ord och en hög grad. Detta 

tydliggörs i valda citat: 

 

“Världskänd toppmodell, programledare och styrelsemedlem i Ellos, Caroline 

Winberg, har en imponerande meritlista inom modebranschen.” (bilaga 7.1.3) 

“Isabella Löwengrip är pionjär inom influencer marketing och har byggt upp 

det som idag är norra Europas största plattform med 1,5 miljoner unika 

följare världen över” (bilaga 7.1.2) 

“Selam Fessahaye är en av Sveriges hetaste modeskapare och gjorde sin 

hyllade debut på Stockholms modevecka hösten 2018. Hennes kläder har 

uppmärksammats internationellt och hon beskrivs som Sveriges nya 

modemirakel” (Bilaga 7.1.1) 
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Orden som Ellos använder tillför en stark övertygelse, hög säkerhet och auktoritet till 

texten. I Winbergs samarbete (se bilaga 7.1.3) beskriver Ellos ambassadörens tidigare 

erfarenheter som värdefulla då hon har flera erfarenheter inom branschen vilket 

motiverar varför hon är en passande samarbetspartner som främjar entreprenörskap. I 

Löwengrips samarbete (se bilaga 7.1.2) skriver Ellos att hon är en pionjär då hon 

byggt upp en plattform med miljontals följare. I samarbetet med Fessahaye så hyllar 

Ellos henne med hjälp av förhöjande adjektiv som beskriver henne som en begåvad 

och framgångsrik kvinna. Alla samarbeten blir därmed exempel på att Ellos definierar 

kvinnligt entreprenörskap som en framgångsrik och stark kvinna.  

 

Äkta autenticitet kan skapa förståelse för hur Ellos argumenterar för varför 

entreprenörerna är lämpliga för alla samarbeten. Genom att belysa entreprenörernas 

tidigare erfarenheter och åstadkommande så verifierar de att samarbetets innehåll är 

äkta. Därigenom kan Ellos innehåll anses vara autentiskt (Beverland et al., 2008). 

Ellos har ett starkt fokus på att berättiga de beslut som tagits istället för att beskriva 

processerna bakom samarbetet. Detta kan bero på att Ellos varumärkesarbete kräver 

ett större rättfärdigande för att främja entreprenörskap då de inte beskriver specifikt 

hur samarbetet kommer hjälpa kvinnor i praktiken. 

 

Till skillnad från hållbarhet så har valda samarbeten inom entreprenörskap en hög 

modalitet i förhållande till de effekterna som önskas. Målsättningarna beskrivs i 

termer av finansiella mått och viljan att öka försäljningssiffror genom att nå ut till en 

bredare publik och att större räckvidd på sociala medier vilket tydliggörs i följande 

samarbeten: 

“Vi öppnar upp en unik möjlighet för flera kunder att köpa Selams enastående 

design.” (Bilaga 7.1.1).  

“Målet med kampanjen är ökad varumärkeskännedom för Ellos Home och 

Ellos Fashion och försäljning bland en attraktiv målgrupp.” (Bilaga 7.1.2)  

 

I citaten betonar Ellos möjligheten för flera kunder att köpa produkterna och att målet 

är en ökad försäljning samt varumärkeskännedom men utelämnar samtidigt 

information kring målsättningar för att ta socialt ansvar. Det blir en dissonans mellan 
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viljan att främja entreprenörskap när de enbart betonar vinster i form av att öka 

ekonomiska tillgångar. Stakeholder Theory kan förklara varför Ellos väljer att arbeta 

mot målsättningar som framförallt gynnar företagets ekonomi. Teorin belyser att ett 

företags huvudsakliga ansvar är gentemot aktieägare och att vinstmaximera. Det blir 

därför problematiskt när Ellos framhäver de ekonomiska fördelarna som önskas i 

kontexten av den filantropiska fråga som ska främjas. För att CSR-initiativet ska 

kunna värderas som autentiskt så måste effekterna vara i linje med det som Ellos vill 

främja men i det här fallet så påverkas autenticiteten negativt när målen enbart 

tillfredsställer verksamheten internt (Skilton et al., 2017). 

 

I Ellos Sustainability Report så redogör dem för visioner och målsättningar kring 

entreprenörskap på följande vis: 

 

 “A lot of hard work remains, but remembering the spirit of entrepreneurship 

which for 70 years have made this company successful is our strength.” 

(Ellos, 2018). 

 

“Vi vill alltid värna om kvinnan och den kvinnliga kroppen på ett ansvarsfullt 

sätt. Vi ska använda modeller som visar på olikhet i kroppar, hudfärg och 

utseende. Vi ska aldrig retuschera bilderna så att kroppar eller utseende 

justeras. Vi ska ta ställning för jämställdhet och kvinnliga rättigheter”. (Ellos, 

2018). 

 

Trots att entreprenörskap utgör en värdegrund för Ellos så redogörs ingen målsättning 

eller något aktivt arbete för detta i deras Sustainability Report (Ellos, 2018). Utifrån 

Impression management kan kommunikationen kring socialt ansvarstagande bero på 

att Ellos försöker framställa en fördelaktig bild av företaget. Ellos vill framhäva av en 

bild av företaget som signalerar att de är medvetna och tar ställning för kvinnors 

rättigheter. Dock skiljer sig denna bild från det verkliga utfallet vilket påverkar deras 

autenticitet negativt (Eggers et al., 2012). Därmed innehåller Ellos arbete med att 

främja kvinnan en låg modalitet eftersom effekterna av hur arbetet ska främja kvinnan 

är otydliga.  
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Fortsättningsvis skriver Ellos att de ska representera ett varierat urval kroppstyper, 

hudfärg och utseende. I samarbetena för entreprenörskap kan endast Fessahaye antas 

vara ett exempel som går i linje med denna vision:  

 

“Samarbetet är en möjlighet för Ellos att skapa en exklusiv kollektion i 

begränsad upplaga med en välkänd och etablerad designer som representerar 

mångfald och kreativitet, och som sätter kvinnan i fokus” (bilaga 7.1.1) 

 

Här skriver Ellos explicit att Fessahaye representerar mångfald men utelämnar 

samtidigt information kring varför hon gör det. Meningen tyder på att Ellos anser att 

deras arbete för mångfald är tillräckligt eftersom Fessahaye har en annan etniskt 

bakgrund än svensk. Det framgår inte i texten vart designern härstammar från, men 

hennes namn antyder på att hon har en utländsk bakgrund. I detta sammanhang 

anspelar Ellos på en moralisk autenticitet som bygger på att konsumenter ska uppfatta 

att Ellos arbetar efter deras värderingar och har genuina avsikter (Beverland et al., 

2013). När Ellos skriver att Fessahaye representerar mångfald kan det vara ett sätt för 

företag att framställa sig att de har god moral i syfte att öka förtroendet och tilliten. 

Eftersom att arbetet i förhållande till denna sociala fråga inte beskrivs på ett 

transparent sätt och inte går i linje med deras värderingar i praktiken så brister deras 

moraliska autenticitet. Detta kan utifrån teorin Impression Management förstås som 

en strategi för att skapa kundlojalitet där Ellos försöker skapa en önskvärd bild av de 

som representanter för mångfaldsarbete (Beckman, 2017).  

Utifrån det Ellos kommunicerade kring mångfald i det här samarbetet så är det 

relevant att kritisera dem för att anses arbete vara tillräckligt genom att enbart främja 

mångfald genom att samarbete med människor med en annan kulturell eller etnisk 

bakgrund. Denna kritik underbyggs ytterligare i relation till samarbetena med 

Winberg och Löwengrip där Ellos lyfter fram den stereotypa blonda, attraktiva och 

vita kvinnan som vanligtvis representeras i media. Hyllandet av den stereotypiska 

bilden av en stark och framgångsrik kvinna kan därmed inte likställas med att Ellos 

arbetar för varken kvinnan eller mångfald. I förhållande till resonemang från 

populärfeminismen så tar man inte hänsyn till alla kvinnor som lever under andra 

socio- och ekonomiska förhållanden. I verkligheten har inte alla samma 

förutsättningar och genom att bara uppmärksamma de kvinnor som lyckats så 

upprätthåller Ellos existerande patriarkala strukturer och maktförhållanden (Åkestam, 



 37 

2018). Åkerstam menar även att det är vanligt att stora modeföretag använder 

feministiska uttalanden utan att anknyta dem till ett praktiskt förändringsarbete 

(2018). Alla uttalanden Ellös gör kan därmed tolkas som en metod för att främja 

kundlojalitet och ge uppfattningen av att de är medvetet och i utvecklingens 

framkant.   

 

Ellos skriver i deras Sustainability Report att de ska representera olika kroppsstorlekar 

och därmed främja alla kvinnor i deras samarbeten (se avsnitt 4.9.2). Detta tydliggörs 

i följande samarbeten: 

“ En kollektion som kvinnan enkelt kan kombinera för både vardag och fest. 

Passform och ett brett storleksspann är en självklarhet för Ellos och naturliga 

kärnvärden för designsamarbetet…”. (Bilaga 7.1.2) 

“...Det känns så spännande att få nå ut till en betydligt bredare publik via 

Ellos kanaler att äntligen få sälja Styleins design till kvinnor som har större 

storlekar. Det var på tiden”. (Bilaga 7.1.2) 

“För mig har det varit viktigt att göra en kollektion som passar alla” 

  (Bilaga 7.1.3) 

Texterna uttrycker explicit att det ska främja alla kvinnor genom att erbjuda ett brett 

storleksspann och att kollektionen därmed kommer erbjudas i storlekarna 34-52. Detta 

blir paradoxalt i relation till att Ellos kläder vanligtvis går upp till storlek 60 (Ellos, 

u.å.). Att Ellos skriver att de “äntligen” kan sälja kläder till kvinnor med större 

storlekar och att detta är “på tiden”, motsätter sig påståendet att det är en självklarhet 

för de att erbjuda ett utökat storleksspann och att det snarare tillhör undantaget. Detta 

tillför en negativ diskurs till Ellos andra produkterna och att alla kvinnor inte 

inkluderas i vanliga fall. Sättet Ellos framställer denna information kan förklaras 

utifrån Impression Management där företaget vill införliva uppfattningen av de som 

medvetna och inkluderande. Eftersom företag kan kommunicera en strategisk och 

vald bild av verksamheten så behöver inte detta stämma överens med deras praktiska 

arbete. Därmed påverkas Ellos autenticitet negativt eftersom det som kommuniceras 

inte går i linje med realiteten (Beckman, 2017). Det blir inte autentiskt när Ellos 

endast påtalar att de främjar en social fråga eller att de representerar mångfald utan att 
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förklarar på vilket sätt arbetet gör det. Detta kan inte heller relateras till deras 

övergripande CSR-strategi eftersom den inte redogör för hur Ellos aktivt arbetar för 

att främja entreprenörskap utan enbart kommunicerar kring övergripande socialt 

arbete. I förhållande till deras Sustainability Report så redogörs framförallt miljömål 

och deras förhoppningar kring en positiv miljöpåverkan (Ellos, 2018). Baserat på 

detta så kan Ellos uppfattas som ett företag som likställer hållbarhet med miljö- och 

klimatfrågor. Detta leder till ett bristfälligt CSR-arbete eftersom alla dimensioner inte 

inkluderas (Chen, 2020).  

5.3 Komparativ analys      

Följande avsnitt kommer identifiera om flera diskurser existerar inom den diskurs 

som undersöks, belysa hur dessa samspelar och på vilket sätt maktförhållanden kan 

uppstå̊ i en jämförande analys av hållbarhet och entreprenörskap. Avsnittet utgår 

från följande kritisk diskursanalytiska begrepp: flytande signifikans, 

interdiskursivitet, diskursordning och intertextualitet.  

5.3.1 Flytande signifikans 

Flytande signifikans lyfter fram hur ord får varierande betydelser i relation till de 

substantiv som texten innehåller. Orden “unik” och “exklusiv” återkommer i båda 

samarbetena för entreprenörskap och hållbarhet, men innebörden skiljer sig åt. I de 

samarbeten som ska främja hållbarhet så används ordet “unik” för att beskriva att 

Ellos erbjuder limiterade second-hand produkter som är klimatsmarta och har lång 

livslängd. Detta tydliggörs i följande citat: 

“Genom det här samarbetet kan vi erbjuda våra kunder unika plagg för en 

personlig stil som också är klimatsmarta” (bilaga 7.2.3 ) 

“... lanserar Ellos en unik och limiterad kollektion med fokus på återbruk. 

Genom att förädla gamla produkter har nya skapats av återvunnet trä och 

koppar där stilren design står i fokus.” (bilaga 7.2.2). 

Ordet “exklusivitet” används en gång inom ramen för dessa samarbeten och då för att 

beskriva Bukowskis sortiment. Ordet går i linjer med hur Bukowskis själva beskriver 

deras verksamhet och att de erbjuder produkter och konst av hög kvalitet till köpare 
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och säljare över hela jorden (Bukowskis, u.å.). Det framgår det att Ellos använder 

ordet exklusivitet för att det går i linje med Bukowskis sortiment och erbjudanden.   

”... valt ut och stylat kollektionen med tidlösa vintageklassiker från några av 

världens mest exklusiva varumärken från Bukowskis Fashion.” (Bilaga 7.1.2)

  

Inom entreprenörskap används ordet “unik” för att framhäva att kollektionen är 

speciellt framtagen för Ellos kunder. Det skapar ett åtråvärt intryck eftersom ordet 

används i relation till att beskriva samarbetet som en sällsynt engångsföreteelse.  

“..., vi har alla förutsättningar att tillsammans skapa ett unikt och relevant 

innehåll för vår målgrupp, både på Isabellas och Ellos plattformar…”(bilaga 

7.1.2).  

I Löwengrips samarbete skriver Ellos om deras förutsättningar till att skapa ett unikt 

innehåll för att öka försäljningen, både på Löwengrips såväl som Ellos plattform. I 

Fessahayes samarbete (bilaga 7.1.1) så används orden “exklusiv” och “unik” 

tillsammans som beskriver “festkollektionen” vilket tydliggörs i följande citat: 

“Vårsäsongen 2020 så lanserar Ellos och Selam Fessahaye en exklusiv och 

unik festkollektion som andas couture design, speciellt framtagen för Ellos 

kunder”. (bilaga 7.1.1.) 

“Som designer skapar jag ofta showpieces och galaklänningar för exklusiva, 

unika tillfällen”. (bilaga 7.1.1). 

Utifrån teorin approximativ autenticitet syftar ord till specifika symboliska 

associationer eller en viss anknytning. För att leva upp till kraven av att förmedla ett 

autentiskt budskap behöver Ellos kommunikation och de ord som används kunna 

associeras till deras verksamhet och deras externa uttryck. Orden “unik” och 

“exklusivitet” bör därmed kunna härledas till den uppfattning Ellos vill att 

konsumenter ska förknippa med de (Beverland et al., 2008). Inom entreprenörskap 

tolkas orden användas för att belysa kollektionen som högklassig och påkostad. 

Kollektionen innehåller galaklänningar som har inspirerats av couture design vilket är 

en dyrare investering som används vid specifika tillfällen. Orden används i 

sammanhanget av att förstärka kollektionens extravagans och kvalitet. I relation till 
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detta uttrycker även Ellos att kollektionen är speciellt framtagen för deras kunder och 

skriver med en självsäker ton att detta är något som kommer tilltala deras målgrupp. 

Implicit uppmanar Ellos konsumenter till att köpa kollektionen och skapar ett köp 

begär genom deras marknadsföring. Vidare, beskrivs kollektionen på ett sätt som 

förhöjer åtrån för en specifik livsstil vilket kan tolkas som att individen kan 

konsumera sig till denna livsstil. Att lyfta en livsstil som baseras på 

konsumtionsmönster tar lite hänsyn till de negativa miljöaspekter som konsumtion 

medför. Detta står i kontrast till hur orden används för att främja hållbarhet eftersom 

kollektionen i detta sammanhang tolkas ha producerats i ett limiterat antal med 

jordens begränsade resurser i åtanke. I enlighet med approximativ autenticitet behöver 

Ellos kommunikation kunna anknytas till Ellos verksamhet (Beverland et al., 2008). I 

detta fall är har samma ord olika betydelser, vilket bidrar till ett splittrat uttryck för 

vad Ellos vill förknippas med och hur de vill uppfattas. Orden används både för att 

skapa åtrå för en lyxig livsstil vilket motsätter sig hur orden används för att beskriva 

en kollektion som hållbart vilket tudelar kommunikationen. Utifrån flytande 

signifikans kan det argumenteras för att det blir en hegemoni mellan diskurserna 

hållbarhet och entreprenörskap. När de olika diskurserna använder samma ord men 

samtidigt tillskriver de olika innebörder så skapas olika budskap (Winter Jørgensen & 

Philips, 2000).  

 

5.3.3 Intertextualitet 

Intertextualitet syftar till att granska om ett verk hänvisar till andra texter och på så 

sätt andra diskurser. En diskurs är aldrig helt fristående och kan därför blottlägga 

eventuella maktförhållanden (Winther Jørgensen & Philips, 2000). För den här 

analysen är det av intresse att undersöka vem Ellos hänvisar till i deras 

pressmeddelanden eftersom det speglar det perspektiv som får mest plats och 

utrymme i texten. Gemensamt för samarbetena inom hållbarhet och entreprenörskap 

är att de hänvisar till anställda från Ellos med högre positioner och titlar. Detta 

tydliggörs i Löwengrips samarbete där Ellos VD citeras:    

“Vi har sett fram emot att starta vårt samarbete, vi har alla förutsättningar att 

tillsammans skapa ett unikt och relevant innehåll för vår målgrupp, på både 
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Isabellas och Ellos plattformar säger Marina Davarinou VD på Ellos” 

(Bilaga 7.1.2) 

I Fessahayes samarbete får även “Assortment Director” från Ellos göra ett uttalande 

(se 7.1.1). För de samarbeten som ska främja hållbarhet så får Ellos 

inköp/designansvarig, designchef samt hållbarhetschef göra uttalanden. Att hänvisa 

till högt uppsatta personer kan förklaras genom äkta autenticitet eftersom det tolkas 

som att Ellos försöker projicera en autenticitet genom att använda högt anställda som 

verifikationer. Ellos införlivar en känsla av övertygelse och legitimitet för 

samarbetena genom den association som medföljer titlarna som likställas med 

expertutlåtanden (Beverland et al., 2008). Slutligen kan Impression management 

förklara hur företag använder sig av talespersoner som en strategisk taktik för att 

skapa ett fördelaktigt extern intryck, genom att påvisa legitimitet och auktoritet för 

produkterna (Elsbach, et al., 1998).  

 

För de samarbeten som ska främja entreprenörskap så får alla partners göra ett 

uttalande. Detta tydliggörs i Winbergs samarbete (se bilaga 7.1.3) där hela 

pressmeddelandet utgörs av hennes ord. Även i samarbetena med Löwengrip och 

Fessahaye så inkluderas deras egna uttalanden i nedanstående citat. 

“Som designer skapar jag oftast showpieces och galaklänningar för exklusiva, 

unika tillfällen. Det känns därför fantastisk kul att jag, tillsammans med Ellos, 

fått möjligheten att skapa något liknande för en större publik, säger Selam 

Fessahaye” (Bilaga 7.1.1) 

“Kollektionen kommer inte går ur tiden utan man kommer kunna plocka fram 

kläderna år efter år, säger Isabella Löwengrip” (Bilaga 7.1.2) 

 

Detta skiljer sig från vilka personer som inkluderas i samarbetena inom hållbarhet. 

Uttalanden från Marcus Nilsson, specialist fashion från Bukowskis och Sara 

Lindgren, tf. föreningschef på Emmaus Björkå refereras till i texterna men en 

representant för Artklart utelämnas helt. Ambassadörerna inom entreprenörskap får 

mer utrymme i texterna vilken gör kollektionerna mer personliga. Att exempelvis 

Winberg får sin röst hörd kan vara i syfte att skapa tillförlitlighet och autenticitet när 

hon själv beskriver kollektion och arbetsprocessen (Beverland, 2009). I relation till 
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äkta autenticitet så beaktas produkterna som äkta, originella och verifierar 

autenticiteten genom att hänvisa dessa personer (Beverland et al., 2008). Att 

ambassadörerna inom entreprenörskap får mer plats adderar även till den diskursiva 

kampen. På grund av detta kan det uppfattas som att Ellos anser att entreprenörskap är 

viktigare eftersom de prioriteras högst. Detta tyder på att entreprenörskap antar en 

dominerande position i maktförhållandet..  

Det faktum att texterna inkluderar kommentarer införlivar känslan att det funnits en 

dialog. De frågor som ställts till de utvalda anställda inkluderas inte i texterna vilket 

kan vara ett tecken på maktförhållandet som präglar diskursen. När frågorna inte 

inkluderas så framställs texterna som en monolog. Därmed kan valda delar av 

dialogen väljas ut och prioriterats i texten (Winter Jørgensen & Philips, 2000). Det 

bidrar till att texterna syfte och innehåll blir mindre transparent. Att ett budskap inte 

är transparent påverkar företagets upplevda autenticitet negativt eftersom dem kan 

framställa information på ett vinklar sätt (Beverland, 2009). Att enbart hänvisa till 

interna källor som exempelvis chefer tyder på att strukturella maktförhållanden 

reproduceras eftersom utomstående perspektiv inte inkluderas. Anställda inom 

organisationen och andra intressenters perspektiv utelämnas vilket skapar texter och 

budskap som präglas av subjektivitet. Uttalanden från medarbetare som arbetar och är 

mest involverade tillverkningsprocessen kan egentligen anses vara mest relevanta för 

att kunna verifiera processens autenticitet. Detta fenomen kan förklaras med 

Impression Management då Ellos strategiskt refererar till kommentarer från högt 

uppsatta personer för att hävda något om organisationen och uttrycka legitimitet i 

syfte att framställa kollektionerna mer attraktiva inför konsumenter (Beckman, 2017). 

Kommentarernas autenticitet kan därmed kritiseras eftersom det ligger i Ellos 

anställdas egna intresse att förmedla en fördelaktig bild av Ellos. Därmed kan 

varumärkesbyggande ligga till grund för hur dem väljer att uttrycka sig.  

 

5.3.2. Interdiskursivitet och diskursordning 

Interdiskursivitet intresserar sig för att undersöka om flera diskurser existerar i 

texterna eftersom det kan påvisa potentiella maktförhållanden. Om flera diskurser 

samspelar i en text så kan det anses ge upphov till en social förändring, däremot så 
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kan få samspelande diskurser tyda på att maktförhållanden reproduceras (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000).  

 

I de samarbeten som skulle främja entreprenörskap (se bilagor 7.2.1-7.2.3) så kunde 

flera diskurser identifieras såsom försäljning, ideal, mångfald och inkludering. I 

relation till hållbarhet så var istället andra diskurser framträdande som: miljö, 

konsumtion, socialt ansvarstagande och kvalitet. Gemensamma diskurser som 

förekom i båda samarbeten var konsumtion och socialt ansvarstagande. Diskursen 

kring socialt ansvarstagande inkluderas i samarbetena inom entreprenörskap i 

följande citat: 

 

“Samarbetet är en möjlighet för Ellos att skapa en exklusiv kollektion i 

begränsad upplaga med en välkänd och etablerad designer som representerar 

mångfald och kreativitet, och som sätter kvinnan i fokus” (bilaga 7.1.1) 

 

“Kollektionen speglar en modern kvinna mitt i livet och utvecklingen har 

vägletts av ambitionen att alla kvinnor ska känna sig bekväma och vara sitt 

bästa jag, oavsett storlek”. (bilaga 7.1.2). 

 

“För Ellos är vår kund, vår kvinna alltid i fokus” (bilaga 7.1.3) 

 

“För mig har det varit viktigt att göra en kollektion som passar alla” (bilaga 

7.1.3) 

 

Här definieras socialt ansvarstagande som ett inkludering- och mångfaldsarbete där 

kvinnan sätts i fokus. Ellos poängterar även att deras kund, kvinnan, alltid är i fokus 

vilket blir motsägelsefullt för de samarbeten som ska främja hållbarhet. Inom 

kategorin hållbarhet så inkluderas varken inkludering, mångfald eller kvinnan som de 

påstår alltid ska vara i fokus.  

  

“Dessutom går pengarna till att hjälpa utsatta människor” (Bilaga 7.2.3) 

 

I detta hållbarhetssamarbete likställs snarare socialt ansvarstagande med att bidra till 

en förbättrad välfärd i samhället genom att donera deras intäkter till att hjälpa utsatta 

människor. Att socialt ansvarstagande förekommer i både hållbarhet och 
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entreprenörskap kan vara ett försök till att framställa Ellos som ett företag med hög 

tillförlitlighet och moral. Detta exemplifierar moralisk autenticitet när de försöker 

framställa en viss kommunikation för att möta konsumenters värderingar (Beverland 

et al., 2013). Denna typ av autenticitet bygger på att Ellos förväntas vara uppriktiga i 

deras ageranden. Eftersom diskurserna kring socialt ansvarstagande inte samspelar så 

skapas osammanhängande kommunikation vilket påverkar autenticiteten negativt 

(Eggers et al., 2012). Därtill, är Ellos arbete inte enhetligt och initiativets genuinitet 

kan därmed ifrågasättas.  

 

Diskurserna samspelade inte heller inom konsumtionsdiskursen. I de samarbeten som 

skulle främja entreprenörskap så belyser Ellos konsumtion och försäljning explicit när 

de marknadsför kollektionen och dess innehåll. De redogör även för konsumtion i 

relation till att Ellos öppnar upp för fler konsumenter att köpa deras produkter och de 

finansiella effekter som förväntas (se avsnitt 5.2.2). Om man sätter det i relation till de 

samarbeten som ska främja hållbarhet så samspelar detta inte med 

konsumtionsdiskursen och hur de kommunicerar kring försäljning. 

 

“… att satsa på hållbarhet och uppmuntra till en personlig stil ligger helt rätt 

i tiden och något vi tror att många kommer uppskatta” (Bilaga 7.2.1) 

 

“Kombinationen av ett lokalt hantverk och unik design skapar en äkthet som 

många efterfrågar idag” (Bilaga 7.2.2) 

 

I ovanstående citat skriver Ellos om konsumtion mer subtilt med fokus på efterfrågan 

och att kollektionerna är något många konsumenter kommer uppskatta. Detta kan 

förklaras med hjälp av Impression Management där Ellos aktivt försöker framhäva 

positiva bilder av företaget genom att betona att de fokuserar på hållbarhet, att det är 

lokalt producerat och att de tar hänsyn till miljön. Samtidigt redogör de för att det 

finns en efterfrågan av deras produkter och att de vill uppmuntra till en personlig stil 

vilket indikerar att de vill uppmana konsumenter till köp. Detta exemplifierar hur de 

försöker skapa en positivt önskvärd uppfattning men samtidigt försöker uppmuntra till 

ett önskvärt beteende (Elsbach et al., 1998).  

 



 45 

Utöver detta så inkluderas aldrig både entreprenörskap eller hållbarhet i ett 

samarbete. Att identifierade diskurserna inte samspelar och inte inkluderar varandra 

kan förklaras utifrån Stakeholder Theory. Det kan tolkas som att Ellos har gjort 

avvägningar eller så kallade trade-offs mellan hållbarhet och entreprenörskap. Ellos 

kan därmed inte behandla båda områden samtidigt eftersom de har motstridiga 

agendor och motiv (Parmar et al., 2010). Autenticiteten påverkas negativt eftersom 

entreprenörskap- och hållbarhetsarbetet skiljs åt och behandlas som olika områden. 

Eftersom båda diskurserna ingår i samma övergripande CSR-arbete så bidrar det till 

ett splittrat helhetsarbete. CSR-kommunikationen är inte enhetlig vilket resulterar i en 

dissonans vilket påverkar varumärkets autenticitet negativt (Eggers et al., 2012). 

Avslutningsvis kan det bli problematiskt att Ellos kommunikation innefattar få 

diskurser som inte samspelar då det kan tyda på de sociala maktförhållanden som 

reproduceras och upprätthålls. Därmed arbetar inte Ellos på ett mångsidigt sätt för att 

främja detta ansvar. Deras arbeten har olika målsättningar vilket försvårar processen 

för att förändra samhällsstrukturer och ansvarsområdena bör istället arbeta mot en 

gemensam målsättning. Om Ellos istället hade inkluderat både entreprenörskap och 

hållbarhet i deras samarbeten så skulle det ge en större kraft till att ändra 

samhällsprocesser utanför deras områden (Winther Jørgensen & Philips, 2000).   

Vid analysen av diskursordning så är syftet att identifiera om det existerar ett 

dominansförhållande mellan diskurserna och om någon diskurs antar en ledande- eller 

underordnad ställning (Winther Jørgensen & Philips, 2000) Analysen kunder urskilja 

ett flertal spänningar mellan diskurserna entreprenörskap och hållbarhet vilket 

tydliggörs i följande citat från samarbetena med Löwengrip och Winberg:  

“Kollektionen Isabella x Stylein består av hållbara och tidlösa plagg, som 

funkar till vardags, jobbet och när man reser mycket” (Bilaga 7.1.2) 

 

“Bärbara plagg som fungerar lika bra i staden som stranden, dag och kväll. 

Jag har levt ur en resväska i över 17 år, så jag prioriterar alltid kläder jag 

kan ha med mig precis överallt”. (Bilaga 7.1.3) 

 

“Kollektionen som lanseras i maj innehåller plagg som passar perfekt för 

såväl lata sommardagar vid havet som till pulserande storstadsliv” (Bilaga 

7.1.3). 
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Ellos inleder med att förklara att kollektionen är hållbar och tidlös, men redogör inte 

för på vilket sätt plaggen är hållbara. Därav blir det en spänning mellan diskurserna 

när det står att kollektionen är hållbar och att kläderna samtidigt kan bäras “när man 

reser mycket”. Att uppmuntra till en exklusiv livsstil som innefattar många flygresor 

står i skarp kontrast till att göra hållbara val. Ellos normaliserar denna livsstil genom 

att uppmuntra och influera konsumenter till att agera på detta sätt. Handlingarna 

motsätter sig även Ellos Sustainability Report som redogör för visionen att Ellos vill 

påverka konsumenter att ta hållbara köpbeslut som tar hänsyn till miljöaspekter 

(Ellos, 2018).  

         

Vidare hänvisar Ellos till att Winberg uttrycker att hennes liv innefattar många 

flygresor (se bilaga 7.1.3) och prioriterar därför kläder som är bekväma. Hon 

beskriver sedan att samarbetet är inspirerad av den italienska Rivieran och den 

skandinaviska enkelheten. Det tolkas som att hon antar att alla kvinnor har samma 

socio-ekonomiska förutsättningar för att kunna resa så mycket. Dessutom tar 

uttalandet lite hänsyn till den negativa miljöpåverkan som medföljer flygresor.  Att 

influera till denna typ av agerande eller uppmåla den här livsstilen som åtråvärd kan 

tolka som att Ellos inte agerar utifrån deras värderingar vilket skadar företagets 

autenticitet (Beverland, 2009). Värderingarna som Ellos uttrycker kan inte speglas i 

deras ageranden. Enligt Åkerstam (2018) är detta ett exempel på att Ellos använder 

specifika ord för att projicera en förmånlig bild och genom deras kommunikation 

“bevisa” att företaget agerar för att främja en social fråga.  

 

I alla samarbeten så är diskursen konsumtion framträdande vilket framkommer i 

följande citat: 

“Genom det här samarbetet kan vi erbjuda våra kunder unika plagg för en 

personlig stil som också är klimatsmarta.” (Bilaga 7.2.3) 

“Kombinationen av lokalt hantverk och unik design skapar en äkthet som 

många efterfrågar idag.” (bilaga 7.2.2) 

Ellos uppmuntrar till konsumtion genom att erbjuda unika plagg som kan stärka 

kundens personliga stil som sedan knyter an till hållbarhetsdiskursen genom att 

redogöra för att plaggen också är klimatsmarta. Ellos uppmanar till konsumtion i alla 
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citat vilket tolkas bero på att det är deras största fokus för samarbetena. Vidare skriver 

Ellos att de har skapat en design som många efterfrågar idag. Det tolkas som att Ellos 

skapat kollektionen i syfte att möta deras kunders efterfrågan vilket återigen anknyter 

till konsumtionsdiskursen.  

Avslutningsvis så behandlas entreprenörskap och hållbarhet som enskilda diskurser 

eftersom de inte samspelar. Utifrån den kritisk- diskursanalytiska traditionen så är få 

samspelande diskurser ett tecken på att maktförhållanden upprätthålls och 

reproduceras (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Diskurserna tillhör en större 

kontext, det vill säga Ellos övergripande CSR-arbete men eftersom diskurserna inte 

samspelar så tyder det på att arbetet inte är enhetligt. I och med detta påverkas 

autenticiteten och tilliten negativt på grund av att det finns en dissonans mellan 

Ellos uttalade målsättningar i relation till deras ageranden (Beverland, 2009). Att 

entreprenörskap och hållbarhet inte ingår i samma diskurs kan även förklaras med 

hjälp av Stakeholder Theory (Parmar, et al., 2010) eftersom det kan ses som ett tecken 

på att Ellos försöker tillgodose ett flertal intressenters spridda viljor. Enligt 

Stakeholder Theory kan Ellos inte tillfredsställa alla intressenter utan behöver göra 

trade-offs mellan olika beslut för att bibehålla ett enhetligt arbete. Därmed kan Ellos 

splittrade CSR-arbete tolkas bero på att de känner sig pressade till att anpassa arbetet 

utefter aktieägarnas ambition att tjänar pengar, kunders behov av att kunna konsumera 

mer miljövänligt och att förändra samhällets patriarkala strukturer som kan ge kvinnor 

mer utrymme. Milton Friedman (Skilton et al., 2017) menar att ett företags yttersta 

ansvar är gentemot sina aktieägare och Ellos huvudsakliga syfte i dessa ageranden 

kan därmed tolkas vara CSR-strategier med huvudsakligt syfte att öka intäkterna. 

Detta tyder på att Ellos försöker använder CSR som en del av sin 

marknadsföringsstrategi, men saknar genuina ageranden för att skapa förändringar i 

realiteten.  
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6. Diskussion och slutsatser 

 

I det följande avsnittet presenteras slutsatserna från analysen. Resultaten kommer 

sedan att diskuteras i en större kontext samt exemplifiera intressanta områden för 

vidare forskning.  

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett arbete som baseras på att företag tar 

samhällsansvar och begreppet har blivit ett allt mer etablerat fenomen i affärsvärlden. 

På senare år har förtroendet för CSR-initiativ drastiskt minskat på grund av att företag 

inte agerar i linje med deras uttalade värderingar och externa kommunikation. För att 

konsumenter ska uppfatta handlingar som pålitliga så behöver ett företags arbete och 

kommunikation vara baserat på autenticitet. Forskningen inom området är bristfällig 

och därför är syftet med studien att betona och påvisa autenticitetens betydande roll i 

CSR-aktiviteter.  

En analys av det empiriska materialet visade att det existerar ett flertal spänningar 

både inom, likväl mellan, Ellos CSR-initiativ. Ellos miljöpåverkan redogörs 

omfattande för i deras Sustainability Report, där både visioner och målsättningar 

tydliggörs. I kontrast till detta framgår det däremot inga konkreta målsättningar för 

hur Ellos arbetar i praktiken för att främja kvinnligt entreprenörskap. Detta går 

således inte i linje med Ellos externa kommunikation där de återkommande lyfter 

vikten av kvinnor och kvinnligt entreprenörskap. I en större kontext,  är studien viktig 

för att även belysa hur substanslös en extern kommunikation kan vara. Det finns inga 

garantier för att företagets interna målsättningar och visioner går i linjer med vad de 

kommunicerar. Detta kan resultera i att konsumenter uppfattar ett budskap som 

autentiskt i en kontext, utan att ta hänsyn till den interna kommunikationen vilket 

tillsammans utgör en annan uppfattning.  

Ytterligare en slutsats från analysen är att Ellos värderar samarbetena för 

entreprenörskap högst. Denna uppfattning baseras på hur Ellos beskriver 

ambassadörerna på ett sätt som legitimerar och auktoriserar dem. Ellos inkluderar 

även tydliga målsättningar vilket synliggör entreprenörskapets dominerande ställning 

i maktförhållandet i förhållande till hållbarhet. Trots att miljömässig hållbarhet utgör 
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den största delen av Ellos Sustainability Report så redogör inte Ellos explicit för 

initiativens effekter i relation till deras verksamhet utan förskjuter ansvaret till en 

världslig kontext. Eftersom samarbetspartners uttalanden inom hållbarhetsinitiativen 

utesluts så skapar det intrycket av att Ellos inte värderar de lika högt. Det tydliggör att 

budskapen innehåller maktförhållanden och att de delarna av kommunikationen som 

kan generera största intäkter prioriteras högst och får mest utrymme för att skapa 

inflytande.  

Utifrån analysen beror komplexiteten inom CSR på att företag försöker tillgodose alla 

samhällets viljor samtidigt vilket inte är genomförbart i praktiken. Arbetet för 

entreprenörskap inkluderas aldrig i målen för hållbarhetsarbetet, och vice versa. Trots 

att de ingår i samma övergripande CSR-arbete så behandlas de som två olika arbeten. 

Det blir motstridigt när Ellos målsättningar och ageranden inte korrelerar och 

dessutom motsätter sig varandras syften. När diskurserna inom ett företags arbete inte 

samspelar så upprätthålls strukturella maktförhållanden eftersom 

samhällsförändringar blir svåra att uppnå. Det kan tolkas bero på att företag känner 

sig pressade till att möta konsumenters förväntningar och lägger därför mest fokus på 

att bygga en fördelaktig extern bild som möter dessa behov. Grundläggande för ett 

fungerande CSR-arbete innefattar att alla dimensioner är koherenta för att kunna bidra 

till en positiv samhällsförändring.  

Maktförhållandet tydliggörs ytterligare när Ellos genomgående förhöjer och 

glorifierar produkter i samarbetena. Därmed tar Ellos indirekt distans och applicerar 

en negativ diskurs gentemot deras nuvarande produkter. Arbetet med hållbarhet och 

entreprenörskap avgränsas då bara till enskilda initiativ och vävs inte in i hela Ellos 

sortiment. I en bredare kontext så behöver dessa värderingar och arbeten mot social 

förbättring inkorporeras i verksamhetsplanen och täcka alla delar av produktionen. 

Detta är även syftet och den grundläggande förutsättningen för en fungerande och 

lyckad implementation av CSR-arbetet. Detta visar hur företag enbart involverar 

CSR-arbetet i delar av verksamheten och vilket inte kan nå social förändring.  

Analysen påvisar tydligt att Ellos budskap är ihåligt. Eftersom autenticitet är en 

bedömning som konsumenter har möjlighet att applicera på ett företag så räcker det 

inte med att Ellos påtalar att de är medvetna utan att knyta an CSR-arbetet till 

realiteten. Ellos förblir därmed ett exempel på ett företag som grundar sig i 
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konsumtion och misslyckas balansera CSR-arbetet för att åstadkomma social 

förändring. Det kan vidare ifrågasättas om CSR-arbeten kan vara autentiska utifrån 

dagens kriterier och forskning som formulerats för att mäta detta. Att balansera 

verksamhetens grundläggande behov av ekonomiskt tillväxt med viljan att ta ett 

miljömässigt- och socialt ansvar kan i sin natur redan anses motsägelsefullt. Denna 

studie utgår dock från att autenticitet, som bland annat grundar sig i uppriktighet, är 

möjligt att uppnå men genom att ärlighet kring huruvida initiativen verkligen kan 

påverka en samhällsförändring. Konsumenter är framför allt kritiska gentemot den 

utsträckning som företags initiativ är genuina, till följd av detta så behöver 

aktiviteterna specifikt anknytas till verkliga arbeten och på så vis bevisas. 

Problematiken är därför snarare att företag inte styr arbetet i en enhetlig riktning och 

istället etablerar motsättningar mellan målen inom CSR-arbetet. Därmed utgår denna 

uppsats från att autenticitet är möjlig att uppnå genom att använda strategisk 

kommunikation som informerar kring arbetsprocesser vilket bidrar till transparenta 

ageranden.  

 

6.1. Vidare forskning 

Trots att autenticitet är ett uppmärksammat fenomen så finns lite forskning kring hur 

det kan appliceras på ett CSR-arbete. Eftersom vår studie baserar sig på vår subjektiva 

åsikt så vore det givande att fördjupa analysen ytterligare utifrån ett 

konsumentperspektivet genom exempelvis enkätundersökningar. Det är även av 

intresse att undersöka hur ett företag resonerar internt för CSR-ageranden genom 

exempelvis intervjuer. Detta skulle ge värdefulla insikter för de strategier som företag 

använder och hur de relateras till det verkliga utfallet. Detta skapar även underlag och 

förståelse för hur företag vill framställa sig genom sitt CSR-arbete. Vidare, vore det 

värdefullt att analysera autenticitetens roll inom kriskommunikation eftersom 

forskningen idag framförallt präglas av teori från Impression management. Inom detta 

arbete är det viktigt att den externa kommunikationen är sammanhängande med den 

interna samt med företagets visioner och mål. Därmed är intressenters perspektiv på 

hur företag handlar i en krissituation relevanta för att utvärdera företagets autenticitet. 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att fördjupa diskussionen kring 

greenwashing och femvertising i förhållande till autenticitet.  
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7. Bilagor 

 

7.1. Entreprenörskap 

7.1.1. Selam Fessahaye 

 

2020-02: Ellos i exklusivt designsamarbete med Selam Fessahaye (Only in Swedish) 
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7.1.2. Isabella Löwengrip 

 

 

 

2018-08: Ellos och Isabella Löwengrip inleder ett investeringstungt samarbete (only 

in Swedish).  
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2019-09: Ellos i unikt designsamarbete med Stylein och Isabella Löwengrip (Only in 

Swedish) 
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7.1.3. Caroline Winberg 

 

2018-02: Caroline Winberg och Ellos i designsamarbete (only in Swedish) 
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7.2. Hållbarhet 

7.2.1 Bukowskis 

 

2018-06: Ellos höstkollektion med vintageklassiker från Bukowskis Fashion (only in 

Swedish) 

 

7.2.2 Artklart 

 

2018-06: Ellos Home och Artklart i samarbete för återbruk och närproduktion (only 

in Swedish) 

 

 

 

 

 

http://www.ellosgroup.com/news/ellos-h%C3%B6stkollektion-med-vintageklassiker-fr%C3%A5n-bukowskis-fashion-only-swedish
http://www.ellosgroup.com/news/ellos-h%C3%B6stkollektion-med-vintageklassiker-fr%C3%A5n-bukowskis-fashion-only-swedish
http://www.ellosgroup.com/news/ellos-home-och-artklart-i-samarbete-f%C3%B6r-%C3%A5terbruk-och-n%C3%A4rproduktion-only-swedish
http://www.ellosgroup.com/news/ellos-home-och-artklart-i-samarbete-f%C3%B6r-%C3%A5terbruk-och-n%C3%A4rproduktion-only-swedish
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7.2.3 Emmaus 

 

2018-08: Ellos x Emmaus (only in Swedish) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

8. Referenslista 

 

Alhouti, S., Johnson, M. C., & Holloway, B. B. (2016). Corporate Social 

Responsibility authenticity: Investigating its antecedents and outcomes. Journal of 

Business Research 69(3), 1242-1249. doi: 10.1016/j.jbusres.2015.09.007 

Beverland, M. (2009). Building Brand Authenticity: 7 Habits of Iconic Brands. 

[Elektronisk resurs]. Hämtad 2020-04-12 från: https://link-springer- 

com.ludwig.lub.lu.se/content/pdf/10.1057%2F9780230250802.pdf 

Beverland. M., Dickinson, S., Farrelly, F. & Napoli, J. (2013). Measuring Consumer- 

based Brand Authenticity. Journal of Business Research, 67(6), 1090-1098. doi: 

10.1016/j.jbusres.2013.06.001 

Beckman, T. (2017). Authenticity in B2B Relationships: Do Channel Members Really 

Care? IAFOR Journal of Business & Management, 2(1), 6-18. doi: 

10.22492/ijbm.2.1.01 

Braga, J. S., Martines, M. P., Correa, M. C., Moura-Leite, C. R., & Da Silva, D. 

(2018). Greenwashing effect, attitudes and beliefs in green consumption. RAUSP 

Management Journal, 54(2), 226-241. doi: 10.1108/RAUSP-08-2018-0070 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (uppl. 3). Solna: Liber. 

  

Beverland, M., Lindgreen, A. & Vink, M. (2008). Projecting Authenticity Through 

Advertising. Journal of Advertising. 37(1), 5-15. 5-15. DOI: 10.2753/JOA0091-

3367370101.  

Bryman, A. & Bell, E. (2015). Business Research Methods. Oxford: Oxford 

University Press. 

Chen, J. (2020). Corporate Social Responsibility. Hämtad 2020-04-02 från: 

https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp 

https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%252Fj.jbusres.2015.09.007;h=repec:eee:jbrese:v:69:y:2016:i:3:p:1242-1249
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.jbusres.2013.06.001
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.22492%2Fijbm.2.1.01
https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp


 58 

Cornelissen, J. (2017). Corporate Communication- A Guide to Theory & Practice 

[Elektronisk resurs] (uppl. 5). Hämtad 2020-04-08 från: 

https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/80625_book_item_80625.pdf 

Creel, T. (2012). How Corporate Social Responsibility Influences Brand Equity. 

Management Accounting Quarterly, 13(4), 20–24. 

Csrsweden. Vad är CSR. (2020). Hämtad 2020-04-02 från: 

https://www.csrsweden.se/vad-ar-csr 
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