
Norska stickföretaget Oleana har från början gått sin egen väg.

1992, i en tid då så gott som all textilindustri hade flyttats till låglöneländer, vågade tre 
eldsjälar gå mot stömmen och starta en ny textilfabrik i Norge. De ville börja tillverka 
världens finaste stickade plagg i hemlandet, skapa nya arbetsplatser och slå vakt om 
traditioner.
“När många tänker lika, öppnar sig möjligheter för dem som tänker 
annorlunda. Vi bör producera färre men vackrare kläder”

Design som konkurrensmedel

Oleanas viktigaste konkurrensmedel är design. “God design är inte ett resultat av 
kompromisser, det är konst - fina material, utstuderade detaljer och snygg 
finish.”
Oleanas designer Solveig Hisdal räknas som en av Norges viktigaste textilkonstnärer och 
har bl.a vunnit det prestigefyllda Jacob Prisen. Merket for God Design har hon erhållit 
hela sex gånger.
Sin inspiration kan hon finna t.ex i de museala klädkamrarna i Bergen eller i ett gammalt 
kakel i Istanbul - men trots att utgångspunkten ofta är i folkkonsten, är resultatet alltid 
nytt och modernt. Man kan känna igen Hisdals signatur i blomsterornamenten och de 
speciellt vackra färgkombinationerna.

Slow Clothes

Oleana använder sig enbart av ekologiskt försvarbara naturmaterial som ull, silke, alpacka 
och kashmir. Plaggen är tidlösa och av hög kvalitet. Modellerna finns i produktion i många 
år och kan kombineras med varandra i det oändliga. Man tillverkar även sidenkjolar som 
bildar en fin helhet med det stickade. Å andra sidan är jeans och Oleana riktig vardagslyx!

Fair Made

Oleanas produktion sker till 100% på egen fabrik i Ytre Arna nära Bergen. Fabriken är 
öppen för publik och väl värd ett besök.
Även som arbetsgivare går Oleana sin egen väg: Utgångspunkten är att människan har lust 
att arbeta och att arbetsgemenskapen fyller många av våra sociala behov. Hos Oleana har 
man tilltro till de anställda och har t.ex ingen tidsregistrering. En gång om året stänger 
man fabriken för en gemensam resa - företagets julgåva till personalen. Dessutom delas 
30% av vinsten solidariskt mellan de anställda.

Också Michelle Obama har Oleana



Då Barack och Michelle Obama besökte Norge i samband med utdelningen av Nobels 
Fredspris 2009 ordnade hotellet en utställning med norsk design, däribland en 
Oleanajacka. Michelle Obama blev så förtjust att hon bad att få se mer, och köpte slutligen 
fyra stycken med sig till Vita Huset. Följande dag kunde man läsa i alla tidningar att 
världens nya modeikon köpt norska Oleana.

Oleana stod redan för 20 år sedan för de värderingar som idag fått ett rejält uppsving: 

ekologiskt, närproducerat och rättvis handel.


