
Samfunnsansvar
-fra ord til handling

Steinar J. Olsen
daglig leder og gründer



Kjerneverdier

Innovativ InkluderendeBærekraftig

Vi vil gjøre verden 
til et litt bedre sted

Turglede for alle



Inkluderende 
arbeidsliv

25% av de som rekrutteres til Stormberg 
skal være mennesker som har hatt 

problemer med å komme ut i 
arbeidslivet














1%-ordningen
1% av omsetningen i Stormberg 

skal brukes til å gjøre verden litt bedre



• Vi gir ikke – vi bruker
• Engasjement og lederskap
• Meningsfylt og større perspektiv
• Skaper historier
• Kommunikasjonsvennlig
• Kjennskap og muligheter
• Forpliktende

Aktivt og gjensidig



«Olsen minner meg om 
landssvikere under krigen...»

«I morgen skal jeg BRENNE 
ALLE STORMBERG JAKKENE 
MINE»

«Imponernede at dere 
planlegger å ansette 1 person 
fra en muslimsk 
voldtektskultur i hver av 53 
butikker...»

«Jeg boikotter disse butikkene, 
jeg ønsker ikke å støtte terror.»

«Da har jeg handlet Stormberg 
for siste gang.»





Inkluderende 
arbeidsliv

25% av de som rekrutteres til Stormberg 
skal være mennesker som har hatt 

problemer med å komme ut i 
arbeidslivet



Klima og miljø



• Helse
• Handel og sysselsetting
• Husholdningsøkonomi
• Kvinnefrigjøring

Ikke bare en klimagevinst

Cookstoves i Mali



Etisk handel
Etikk er ikke noe annet enn 

ærbødighet for livet
- Albert Schweizer



• Feier for egen dør - Interne regler og retningslinjer
• Codes of Conduct
• Besøk og inspeksjoner
• Åpenhet
• Dialog
• Fair pris
• 108% over minstelønn i snitt
• Initiativ for Etisk handel, IEH

Hva gjør vi



Hvorfor samfunnsansvar?
Gjennom vekst og lønnsomhet basert på vårt verdigrunnlag får vi 

økonomiske ressurser til å gjøre verden til et litt bedre sted. Vi 
trygger virksomheten og arbeidsplassene, og vi kan inspirere andre 

virksomheter til å drive bærekraftig.



• Fokusere på viktigste saker og engasjere oss der
• Mer handling, mindre ord
• Skape debatt
• Engasjere kunder og interessenter
• Styrke internkommunikasjon – interne ambassadører
• Delta aktivt – kontinuerlig arbeid

Fullt og helt – ikke stykkevis og delt



Vi vil gjøre verden til 
et litt bedre sted

Klima og 
miljø

Inkluderende 
arbeidsliv

Samfunns-
ansvar

Etisk 
handel



God tur!
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