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Ellos featuring Tove Styrke 
Tove Styrke tolker låt om kroppsideal og kvinnelighet 
    

I forbindelse med Ellos’ underkampanje til Made by Women – A short story – gjør Tove Styrke en 

tolkning av låten Walk with me. Låten handler, akkurat som kampanjen selv, om å løsrive seg fra 

normer og idealer, komme seg forbi strukturene og forventningene i samfunnet. 

 

 
 

«For meg er Walk with me både storslått og veldig intim på samme tid. Låten er en venn som 

snakker med en. Den er liksom begge deler samtidig, og det er noe veldig vakkert ved det», sier 

Tove Styrke, artist og låtskriver. 

 

Walk with me er en del av Made by Women, som er akkurat hva det høres ut som – kampanjer 

laget av kvinner for kvinner. Låten styrker og løfter Made by Womens budskap, om kvinners rett 

til å eie sin egen historie. Ellos jobber aktivt med å ta ansvar for det bildet de som motebedrift 

formidler om og til kvinner.  

 

«Jeg er så glad for at jeg fikk lage denne tolkningen. At jeg får gjøre den til min egen – at jeg kan 

få være den vennen som formidler den videre. Til deg», sier Tove. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.awin.com%2Fse%2Fannonsorer%2Ffallstudier%2Fellos-migrationen-till-awin&psig=AOvVaw2NKDFGHU4t4Uw0o7umUWqw&ust=1597753673188000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDtz7OeousCFQAAAAAdAAAAABAD


«Toves tolkning av låten er magisk. Vi er så glade for samarbeidet, som virkelig forsterker hele 

budskapet rundt kampanjen. Made by Women er vår måte å fremheve spørsmål rundt 

kvinnelighet og kroppsidealer på. Toves låt har tilført noe helt unikt til det budskapet», sier Anna 

Westlund, Creative Director på Ellos. 

 

Lanseringsdatoen for kampanjen var 8. mars, på den internasjonale kvinnedagen. Toves låt, 

musikkvideo og selve kampanjefilmene finner du på Ellos’ nettside, YouTube-kanal og på 

Instagram. 
 

For mer informasjon, kontakt: 

PR@ellos.se 

 

Kampanjebilder: https://we.tl/t-Inr3PJc9Hl 

 

Ellos Group er Nordens ledende e-handelsgruppe med selskapene Ellos, Jotex, Stayhard og Homeroom. I nær relasjon med våre millioner 

av kunder streber vi stadig etter å utvikle og gi attraktive og bærekraftige tilbud innen mote og interiørprodukter for hele familien. For oss 

er kunden alltid i fokus. Med innovasjon, kreativitet og bærekraft søker vi stadig nye veier i alt vi gjør. Ellos Group, med hovedkontor i 

Borås, har virksomhet i samtlige nordiske land. Ellos Group har ca. 550 medarbeidere og omsetter for rundt 2,6 milliarder SEK i året.   

www.ellosgroup.se 
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