
Vd har ordet
På Haglöfs har vi högt ställda hållbarhetsmål. När vi nu lägger  

2012 bakom oss kan jag konstatera att vi till stora delar har över

träffat de mål vi hade för perioden 2008–2012. Där vi ännu inte 

nått ända fram handlar det i första hand inte om vår egen oförmåga 

utan att det än så länge, i vissa avseenden, inte finns tillräckligt 

bra lösningar på marknaden. Den vetskapen fungerar samtidigt 

som en extra sporre till att, i dialog och samråd med våra leve

rantörer och producenter, arbeta för att realisera vår vision om 

Haglöfs som det ledande varumärket inom Technical Outdoor och 

Sustainability. Nu växlar vi upp och ökar våra ambitioner. Vi gör det 

inom alla våra fokusområden, även där det kräver en extra insats.

Hållbarhet handlar enkelt uttryckt om att ta ansvar. Det handlar  

om att ha insikten att ens verksamhet påverkar människor, 

samhälle  och miljö. Under 2012 blev Haglöfs anslutet till Fair Wear 

Foundation (FWF). Tillsammans med vårt medlemskap i bluesign© 

har vi därigenom säkerställt vårt ansvarstagande genom försörj

ningskedjan, både vad gäller materialfasen och produktion.

Haglöfs har kommit till en punkt där hållbarhetsfrågor inte 

längre är en parameter att ta hänsyn till – det är istället en 

utgångspunkt i allt vi gör. Det är också en fråga som Haglöfs 

medarbetare brinner för. Ett bra exempel är Haglöfs secondhand

koncept Swapstories som lanserades hösten 2012. Idén föddes av 

två medarbetare på utbildning vid Sustainable Fashion Academy 

och kombinerar möjligheten att låta någon annan använda en 

begagnad Haglöfsprodukt med välgörenhet. När verksamheten 

genererar den typen av idéer känner jag att vi kommit en bra bit 

på vägen att nå vår vision. Läs mer om andra initiativ och vårt 

hållbarhetsarbete på följande sidor.

Trevlig läsning!

Nicolas Warchalowski, vd
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Haglöfs  
hållbarhet  
2012

Haglöfs grundades 1914. Från ryggsäcks

tillverkning i liten skala har Haglöfs genom 

modern produktutveckling och strategisk 

distribution växt till en av världens ledande 

leverantörer av outdoorprodukter.

Det här är Haglöfs

Haglöfs utvecklar kläder, skor och utrustning för 

människor  som investerar i ett aktivt uteliv. Erbjudandet 

kännetecknas av funktionell design, högteknologiska 

material,  avancerade konstruktioner, hög användbarhet, 

god passform, låg vikt, slitstyrka och lång livslängd.

Haglöfs varumärke marknadsförs i huvudsak på ett 

20tal marknader i Europa och Asien. Distributionen sker 

genom noga utvalda försäljningskanaler bestående  av 

outdoorspecialister och sportfackhandel.

Haglöfs ägs sedan 2010 av japanska ASIcS – ett av 

världens största sportutrustningsföretag.



 

Att vara medveten och att ta ansvar har under lång tid varit 

honnörs ord på Haglöfs. Frågor som miljöbelastning, arbets

förhållanden och mänskliga rättigheter har funnits med som 

parametrar genom åren i Haglöfs moderna utveckling. Företaget 

uttryckte tidigt att verksamheten, i likhet med andra företag,  

påverkar omgivningen – såväl positivt som negativt. 

För fyra år sedan, 2008, fattade Haglöfs ett strategiskt beslut 

att integrera hållbarhet i affärsutvecklingen. beslutet hade två 

samverkande syften: att säkerställa en långsiktigt lönsam tillväxt 

och att samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. Haglöfs affärsidé 

och vision innehåller sedan dess ett tydligt ställningstagande i 

hållbarhetsfrågor. För att lyfta upp frågorna på en strategisk nivå 

utsågs en hållbarhetsdirektör med ett övergripande ansvar, såväl 

internt som externt, för hållbarhetsfrågor.

Haglöfs formulerade ett antal hållbarhetsmål för perioden 

20082012. Dessa mål slutredovisas i årets hållbarhetsrapport. 

Samtidigt stannar inte arbetet upp där utan Haglöfs har formulerat 

nya, än mer offensiva, mål för verksamheten fram till 2015.

ATT ArbETA HåLLbArT

För Haglöfs är samspelet mellan miljö, etik och ekonomi en 

självklarhet. Det är företagets övertygelse att arbeta hållbart och 

bedriva en ansvarstagande verksamhet för att vara framgångs

rik över tid. Det är också naturligt för Haglöfs eftersom en frisk 

och levande natur tillsammans med sunda människor utgör en 

grundförutsättning för outdoor. Haglöfs styrelse har fastställt 

företagets hållbarhetspolicy. Den innehåller bland annat ett antal 

värderingar som idag är självklara inslag i verksamheten, från idé 

till färdig produkt.

Haglöfs hållbarhetsarbete är en ständigt pågående process 

som är helt integrerat i det dagliga arbetet, där företagets med

arbetare ständigt söker möjligheter till att skapa förbättringar. 

Ansvaret är idag i hög utsträckning delegerat och beslut i hållbar

hetsfrågor tas lång ute i linjen. För att ge medarbetarna ytterligare 

verktyg låter Haglöfs designers, inköpare och materialansvariga 

(m fl) genomgå utbildningar i hållbarhetsrelaterade frågor, bland 

annat genom Sustainable Fashion Academy.

En del i Haglöfs ställningstagande är att utveckla produkter 

av hög kvalitet som ger en lång livslängd. För att säkerställa 

att produkterna används och underhålls på ett bra sätt utbildar 

Haglöfs sina återförsäljare regelbundet i allt från grundläggande 

produkt egenskaper till hur man sköter och tvättar olika typer av 

produkter  som de sedan kan föra vidare till slutkonsumenten. 

Under 2012 har Haglöfs även skapat möjligheter för produk

terna att leva ännu lite längre genom sitt secondhandkoncept 

Swapstories. 

STrUkTUrErAT ArbETE

Haglöfs hållbarhetsarbete tar sikte på hela försörjningskedjan.  

I idéfasen fokuserar företaget på att hitta miljöalternativ vid 

utvecklingen av varje ny produkt. med tydliga mål, medlemskap i 

bluesign® och en ambition att i möjligaste mån använda återvunna 

och återvinningsbara material är det arbetet väl strukturerat. I 

produktionsfasen ligger fokus på att säkerställa att företagets 

producenter bedriver en etisk hållbar verksamhet. I och med att 

Haglöfs anslöt sig till Fair Wear Foundation under 2012 har detta 

arbete fått en ytterligare dimension.

I början av 2013 har Haglöfs skapat en ny organisation som 

bland annat syftar till att knyta leverantörer och producenter 

ännu närmare företaget. Ett närmare samarbete, och i vissa fall 

konsolidering  i leverantörsledet, kommer att ge Haglöfs ännu 

bättre förutsättningar att påverka sin försörjningskedja ur ett 

hållbarhetsperspektiv.

Haglöfs marknadsför sitt hållbarhetsarbete under begreppet Take 

care. begreppet symboliserar företagets ansvarstagande och 

sammanfattar alla aspekter av Haglöfs verksamhet i en kombina

tion av högt och lågt, stort och smått. Utöver det arbete som är 

knutet till Haglöfs produkter omfattar det ett kontinuerligt  arbete 

med att minska energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser, 

riktlinjer för affärsresor och tjänstebilar, att platser för konfe

renser och möten väljs där lokaler och boende har en ekologisk 

profil, återvinningsprogram och att tillhandahålla ekologisk frukt 

och fairtradeproducerat kaffe på samtliga kontor.

Haglöfs hållbarhetsarbete
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”En produkts material är 

egentligen hela produkten. 

kan man göra det miljö

vänligare har man vunnit 

mycket och när vi går på jakt 

efter material – som vi gör 

nonstop – siktar vi in oss på 

miljöalternativen”.

Fredrik Lundberg,  

Strategic Design manager



 

Haglöfs hållbarhetsmål

måL 20082012 STATUS 2012 måL 2015

30 % av alla sålda produkter inom affärsområde  
clothing ska vara tillverkade i återvunna material.

30 % 50 % av alla sålda produkter inom affärsområde  
clothing ska vara tillverkade i återvunna material.

30 % av alla sålda produkter inom affärsområde clothing 
ska vara tillverkade i material godkända av bluesign®.

33 % 80 % av alla sålda produkter inom affärsområde clothing 
ska vara tillverkade i material godkända av bluesign®.

15 % av alla sålda ryggsäckar ska vara tillverkade i  
återvunna material.

17 % 50 % av alla sålda produkter inom affärsområde  
Hardware ska vara tillverkade i bluesign®godkända  
och/eller återvunna material. (1)

Utsläppen av växthusgaser per omsatt mkr ska minska 
med 50 % jämfört med 2008.

minskat  
med 26 %

Utsläppen av växthusgaser per omsatt mkr ska  

minska med 70 % jämfört med 2008.

40 % av alla sålda produkter inom affärsområde  
Footwear ska vara tillverkade i återvunna material. (1)

(1) Omformulerat mål.
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Försörjningskedjan

Väsentliga händelser under 2012
•	 Haglöfs	ansluter	sig	till	Fair	Wear	Foundation.

•	 Haglöfs	slutredovisar	tidigare	hållbarhetsmål	och	formulerar	nya	mål.

•	 Haglöfs	fattar	beslut	om	att	fasa	ut	alla	anti-bakteriella	medel	till	våren	2014.

•	 Haglöfs	etablerar	en	säsongslagerlösning	för	marknaderna	 

i Asien, vilket minskar cO2utsläppen förknippade med transporter.

•	 Haglöfs	stramar	upp	kraven	i	sin	kemikaliebegränsningslista	(RSL	–	restricted	

substance list) som samtliga materialleverantörer måste följa.

•	 Haglöfs	lanserar	Swapstories	–	ett	secondhand-koncept	för	Haglöfsprodukter.



bluesign®

bluesign® är en internationell standard med målet att reducera och ersätta alla 

kemikalier som är potentiellt farliga för levande varelser och vår omgivning 

genom  hela den textila värdekedjan – från garner, färgämnen och additiv till 

färdigt  tyg. Ett tyg som blivit godkänt av bluesign® uppfyller kraven: 

•	 Tyget	i	sig	är	fritt	från	skadliga	ämnen	i	enlighet	med	den	mest	omfattande	 

kemikaliebegränsningslista (rSL) som publicerats.

•	 Skadliga	utsläpp	i	vatten,	mark	och	luft	från	tygets	produktionsprocess	har	 

minimerats.

•	 Resursanvändningen	av	exempelvis	vatten	och	energi	övervakas	och	

begränsas  så långt det är möjligt.

•	 Arbetsförhållandena	under	tillverkningsprocessen	uppfyller	långtgående	krav	

beträffande hälsa och säkerhet.

Som medlem i bluesign® är Haglöfs mål att gradvis och kontinuerligt öka  

användningen av bluesign®godkända tyger för att på så sätt garantera produkter 

med minimerad miljöpåverkan. Under 2012 var 33 procent av alla sålda produkter 

inom affärsområde clothing bluesign®produkter. 

Ekonomisk  
hållbarhet
Haglöfs affärsidé är att erbjuda ett ansvarstagande varumärke 

som fyller var tids behov av produkter med hög funktionsgrad, 

god form och prisvärdhet till människor som investerar i ett 

aktivt uteliv. Visionen är att positionera varumärket som ledande  

inom Technical Outdoor och Sustainability på samtliga viktiga 

marknader  i världen. För att nå visionen krävs att också verk

samheten är ekonomiskt hållbar. Haglöfs mål att eftersträva 

långsiktig lönsam tillväxt lägger grunden för en hållbar affär och 

ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Det är Haglöfs övertygelse att en ansvarstagande verksamhet 

är en förutsättning för en långsiktigt framgångsrik affär. Därför 

är också kopplingen mellan ekonomisk, social och miljömässig  

hållbarhet självklar och tydlig. Ett bra exempel är Haglöfs nya 

säsongs lager i Hong kong som minskar cO2utsläppen för

knippade  med transporter, ger kortare timetomarket och 

samtidigt  utgör en kostnadsbesparing. 

För att öka den interna kompetensen investerar Haglöfs  

också i hållbarhetsfrågor, bland annat genom att låta många  

medarbetare genomgå The Sustainable  Fashion Academys  

utbildningsprogram.

ExPANSIV FAS – NyA UTmANINgAr – NyA möjLIgHETEr

Haglöfs globala expansion ställer ökade krav på alla aspekter 

av verksamheten, inte minst på hållbarhetsarbetet. En lönsam till

växt är en förutsättning för att finansiera den organiska tillväxten.  

I takt med att företaget och antalet medarbetare växer krävs 

exempelvis också ökat fokus på den sociala arbetsmiljön – inte 

minst med tanke på att den största delen av expansionen sker på 

nya marknader långt från det svenska ursprunget. Expansionen 

för även med sig ett ökat antal tjänsteresor med flyg, något som 

påverkar Haglöfs miljöbelastning negativt.

Haglöfs nya retailstrategi med egna butiker och en expansion 

av företagets shopinshopkoncept ger liknande utmaningar men 

samtidigt en ökad möjlighet till att kommunicera viktiga hållbar

hetsaspekter som hur man bäst sköter och vårdar sin utrustning 

till slutkonsument.

Haglöfs  
intressenter
Haglöfs har, likt andra företag, en stor mängd intressenter. De 

som Haglöfs har den mesta kontakten med, utanför den egna 

organisationen, återfinns i företagets försörjningskedja. Därutöver 

tillkommer intressenter som stat och kommun, myndigheter och 

olika intresseorganisationer. Haglöfs har daglig kontakt med flera 

av intressenterna, medan andra möten sker mer sällan. Det finns 

dock få tillfällen där hållbarhetsfrågor i någon form inte utgör en 

aspekt i dialoger och samverkan.

Haglöfs är engagerat i ett antal forsknings och utvecklings

projekt. Under 2012 deltog Haglöfs, tillsammans med sex andra 

outdoorföretag, i ”The Fair Wear FoundationEuropean Outdoor  

group Living Wage Study”. Projektet syftar till att illustrera 

vad Living Wage (levandelön) är och vad det innebär för såväl  

intjäningsförmågan i en fabrik som vad det får för effekt på 

konsumentpriserna. Under projektets gång delade Haglöfs och 

två producenter uppgifter från sin bokföring med varandra och 

diskuterade  olika aspekter av frågeställningen.

Haglöfs är även engagerat i ett forskningsprojekt, under 

ledning  av Organoclick, för att hitta alternativ till fluorkarboner 

som impregnering.  

Tack vare sitt hållbarhetsarbete har Haglöfs blivit alltmer 

efterfrågad i olika dialoger inom hållbarhet. Nedan en lista över 

aktuella projekt och dialoger.

•	 Swedish	Textile	Water	Initiative.

•	 Swedish	Shoe	Environmental	Initiative.

•	 Kemikalieinspektionens	textildialog.

•	 Kemikaliegruppen.

•	 Styrgruppen	för	Sustainable	Fashion	Academy.

•	 The	FWF-EOG	Living	Wage	Study.

•	 EOG-European	Outdoor	Conservation	Assosiation.
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bArrIEr PrO II bELAy.  

bluesign®godkänd jacka med  

100 % postconsumer återvunnen  

polyester som isoleringsmaterial.



Haglöfs  
och miljön
Haglöfs har som mål att begränsa varje produkts negativa miljö

påverkan. Inom textilframställning är miljöbelastning ett generellt 

problem. Därför har Haglöfs valt, utöver att utveckla produkter av 

hög kvalitet med lång livslängd och att ha en hållbar produktions

process, att använda material som är framtagna med så liten 

negativ miljöpåverkan som möjligt.

Haglöfs arbetar med miljöfrågan i flera dimensioner. Sedan 

2008 är Haglöfs medlem i bluesign® – en internationell standard  

som utgör det strängaste regelverk som finns inom textil

branschen med fokus på miljö, hälsa och säkerhet. än så länge 

kan Haglöfs inte täcka hela sitt behov med bluesign®godkända 

material. genom bluesign® försöker Haglöfs få sina leverantörer  

att förbättra sin materialframställning så att de kan leverera 

bluesigngodkända material till Haglöfs produktion. Ett exempel 

är Haglöfs dragkedjor som i kommande kollektioner kommer att 

vara godkända av bluesign® – ett direkt resultat av ett påverkans

arbete som initierades 2009.

För att bli ny leverantör till Haglöfs idag är det i det närmaste 

ett krav att företaget är medlem i bluesign®. För de befintliga 

leverantörer  som ännu inte nått dit ställer Haglöfs långgående 

krav. Dessa omfattar att underteckna Haglöfs Terms of Agreement 

som bland annat kräver att de har en tydligt definierad  hållning i 

ansvarsfrågor och följer Haglöfs kemikaliebegräsningslista (rSL). 

Under 2012 stramade Haglöfs upp sina krav ytterligare och kräver 

idag att samtliga materialleverantörer följer den rSL bluesign® 

använder.

Haglöfs har också som mål att öka andel återvunna material  

i produkterna. Flera av företagets produktserier bygger idag 

huvudsakligen på återvunnen polyester och många av de material 

Haglöfs använder är fullt återvinningsbara.

ATT TäNkA UTANFör bOxEN

För funktionsmaterial är det i många fall en förutsättning att 

använda kemikalier för att exempelvis göra dem vattentäta 

eller  vattenavvisande och samtidigt andande – egenskaper som 

slutkonsumenten efterfrågar. Det hindrar dock inte Haglöfs från 

att ständigt ifrågasätta och försöka tänka annorlunda. Ett antal 

produktserier som inte behöver vara helt vattentäta har Haglöfs 

valt att istället göra vattenavvisande med en impregnering (DWr) 

fri från fluorkarboner. 

Under 2012 fattade Haglöfs ett strategiskt beslut att fasa ut alla 

antibakteriella medel till våren 2014 och istället ersätta dem med 

ett antiodörmedel som inte är skadligt för miljön. Andra projekt 

som genomförs är exempelvis studier för att hitta läder med 

organisk garvning som klarar Haglöfs krav och försök att utveckla 

skor med sulor med lägre miljöbelastning.

HåLLbArT SAmArbETE

Till vintern 2013 lanserar Haglöfs en ny generation värmeplagg 

med olika typer av isolering. redan i idéstadiet bestämde Haglöfs 

att hela kollektionen  skulle vara bluesign® godkänd – såväl ytter

materialet  som isoleringen, oavsett om det var dun eller syntetisk 

isolering. I samband med utvecklingsarbetet inledde Haglöfs 

ett strategiskt samarbete med Hk NonWoven. Företaget  är ett 

av världens ledande inom fiber och isolationsteknologi  och har 

sedan företaget grundades, 1969, arbetat med en produktions

process helt utan skadliga kemikalier, ett slutet produktions

system för att minimera avfall och återanvända vatten samt full 

spårbarhet av grundmaterialet.

Tillsammans tog de två företagen fram det nya isolerande 

syntet material Quad Fusion™ som är godkänt av bluesign® och 

består  av återvunnen/återvinningsbar polyester. QuadFusion™ 

finns i tre kvaliteter, varav två lanseras 2013. Quad Fusion+™, som 

är nivå två, är till 100 procent så kallad postconsumer recycled 

vilket innebär att råmaterialet varit ute i konsumentledet och 

kommit tillbaka. Den sanna formen av återvinning om man så vill.

För de skalplagg som där isoleringen kommer från dun 

har Haglöfs sedan tidigare ett långgående samarbete med en 

leverantör  som erbjuder bluesign®godkänt gåsdun som dess

utom är helt spårbart för konsumenten genom ett individuellt 

idnummer som finns i varje plagg. Samtliga plagg har även 

utrustats  med ett slitstarkt yttertyg i Pertex® Quantum eller 

Pertex®  classic Eco – båda bluesign®godkända och det senare 

tillverkat i 100 procent återvunnen polyester. 

”Utvecklingen inom återvunnet isolations

material har gått fort. När vi 2008 började 

leta på marknaden  hittade vi väldigt lite.  

Nu fem år senare har det kommit  till ett 

läge där det börjar bli billigare att använda  

återvunna  fibrer”.

HAgLöFS rEcycLED

Haglöfs använder återvunnen polyester 

och polyamid. För att en produkt ska få 

bära symbolen ”Haglöfs recycled” krävs 

att mer än 50 procent av materialet är 

återvunnet.
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Eva mullins,  

material manager



Swapstories – 
gamla produkter 
får nytt liv
När Haglöfs lanserade sitt secondhandkoncept Swapstories 

i september 2012 var det både början och slutet på en resa. 

Det var början på en resa som skriver ett nytt kapitel i Haglöfs 

hållbarhets arbete, men framför allt var det slutet på en resa som 

symboliserar att drömmar kan bli verklighet. Och allt började  

med en inställd shoppingtur.

Sedan starten 2008, utbildar Haglöfs varje år ett antal av Haglöfs 

medarbetare vid The Sustainable Fashion Academy. Utbildningen 

täcker många områden och aspekter av konfektionsindustrin och 

tar upp frågor allt ifrån hur man räknar ut miljöbelastningen på 

en enskild produkt till hur man marknadsför hållbara produk

ter mot konsument. Helena Emanuelsson och jacob von matern 

ingick i den andra kullen från Haglöfs.

Helena arbetar som produktutvecklare inom affärsområde 

clothing  och jacob med design och produktutveckling inom 

Hardware. På Haglöfs arbetade de båda med hållbarhetsfrågor 

Haglöfs och etik
Haglöfs äger inga egna fabriker utan all produktion sker hos 

externa  producenter. Sett till produktionens plats i försörjnings

kedjan är den direkta miljöbelastningen förhållandevis liten. 

Haglöfs fokuserar istället frågor som arbetsmiljö, mänskliga 

rättigheter,  och förbud mot barnarbete. 

Det är viktigt för Haglöfs att ha producenter som tar ansvar.  

För att få producera åt Haglöfs måste en producent ha en doku

menterad ambition att rörande arbetsförhållanden i sina fabriker.  

Tidigare har Haglöfs ställt krav i en uppförandekod som alla 

producenter  måste följa. Efterlevnaden har Haglöfs kontrollerat 

med olika former av besök på fabriken.

Det är generellt mycket bra arbetsförhållanden på de fabriker  

Haglöfs använder. Haglöfs produkter är avancerade och därför 

krävs mycket kompetent personal i produktionen. Det ställer krav 

på att ha bra arbetsförhållanden och bra löner, 

Haglöfs har ett nära samarbete med sina producenter och mer 

än 60 procent har arbetat tillsammans med Haglöfs i mer än fem 

år. Inköpare, produktutvecklare och designers på Haglöfs besöker 

också producenterna regelbundet. men allting kan bli bättre.  

HAgLöFS ANSLUTEN TILL FAIr WEAr FOUNDATION

Haglöfs anslöt sin verksamhet till Fair Wear Foundation (FWF) i 

maj 2012. FWF är ett internationellt initiativ för oberoende kontroll 

vars ambition är att förbättra arbetsförhållanden och löner för 

dem som arbetar inom konfektionsindustrin runt om i världen. I 

och med anslutningen omfattas nu Haglöfs producenter av FWF:s 

uppförandekod (code of Labour Practices) som är ännu mer om

fattande än Haglöfs tidigare regelverk. 

När Haglöfs upphandlar ny produktion väljs i första hand de 

producenter som är godkända av FWF. Som ett direkt resultat av 

arbetet med FWF har Haglöfs tagit ett aktivt beslut att utesluta 

vissa länder från produktion. 

Under 2012 var 55 procent av Haglöfs produktion kontrollerad 

inom ramen för FWF, vilket är en bra bit över kravet för nyanslutna 

företag. resterande  45 procent kontrolleras fortfarande i enlighet 

med tidigare krav. 

”Haglöfs produkter möjliggör för många 

att drömmar kan bli verklighet, oavsett 

om det handlar om att lära sig åka skidor 

eller bestiga världens högsta berg. med 

Swapstories kan dessa drömmar delas 

med andra – lite som när man sitter vid 

lägerelden och berättar gamla historier”.

jacob von matern,  

Designer Hardware

Helena Emanuelsson, 

buyer clothing
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i sina dagliga jobb; med att hitta återvunna material, bluesign®

godkända vävar och i dialog rörande till exempel arbets för

hållanden  med producenterna. Utbildningen gav dem samtidigt 

en inblick i hur andra i konfektionsindustrin arbetar med dessa 

frågor och vilka utmaningar det finns i textilbranschen. redan 

första dagen fick de sig en tankeställare.

– jag hade tänkt passa på att shoppa lite i Stockholm efter första 

utbildningsdagen, men efter att ha lyssnat på föreläsningarna  var 

jag inte särskilt sugen på att spä på konsumtionen, säger Helena.

– Det går åt enorma resurser i textilbranschen. Det finns 

otroligt  mycket att göra – men också många möjligheter, vilket gör 

det spännande. Vi kände båda att det måste finnas ett bättre sätt 

att ge produkter ett längre liv, fyller jacob i.

FråN TEOrI TILL VErkLIgHET

Som ett led i utbildningen skulle varje företags elever göra ett 

avslutande projektarbete. I samband med en föreläsning om 

en produkts livscykel kom Helena och jacob att börja diskutera 

att återvinning är bra men återanvändning är ännu bättre. Där 

uppstod också insikten i att varje produkt bär en egen historia – 

en historia som skulle kunna delas med andra. En idé började ta 

form, en idé som skulle bli Swapstories.

I ett tidigt stadium hade Helena och jacob en ganska klar bild 

över hur flödet skulle se ut och hur allt skulle fungera. De kände 

båda att det här var så pass bra så att de ville genomföra det 

på riktigt – inte bara som ett teoretiskt projektarbete. Efter en 

föredragning för Haglöfs vd, Nicolas Warchalowski, fick Helena 

och jacob grönt ljus och i januari 2012 höll de sitt första möte med 

projektgruppen bestående av ett 10tal kollegor på Haglöfs.

DrömmEN Om ATT görA EN rIkTIg SkILLNAD

Tanken med Swapstories är att konsumenten lämnar in en 

begagnad  produkt på Haglöfs brand Store i Stockholm och får 

samtidigt skriva en kort berättelse om vad produkten varit med 

om – allt från den första utflykten till den stora expeditionen. 

berättelsen finns därefter tillgänglig på Haglöfs hemsida och på 

Facebook. konsumenten får 20 procents rabatt på en ny vara i 

butiken för sitt bidrag. Personalen i Haglöfs butik sätter ett pris 

på den begagnade produkten, förser den med en Swapstories

märkning och hänger upp den på en särskild avdelning i butiken. 

Pengarna som produkterna inbringar vid försäljning går sedan 

oavkortat till ett av två välgörenhetsprojekt som den nye ägaren 

själv får välja mellan.

– ganska tidigt kom vi fram till att vi ville kombinera vår idé om 

begagnade produkter och historier med välgörenhet. Vår projekt

grupp var också rörarande överens om att alla pengar oavkortat 

skulle gå till två projekt som vi haft en koppling till sedan tidigare, 

Viskogen och Projekt åredalen, säger jacob.

Den 18 september lanserades Swapstories i Stockholm 

och redan på invigningen bytte produkter ägare. Sedan starten 

har projektet i genomsnitt skänkt 10 000 kronor per månad till 

välgörenhet. 

– Swapstories stämmer väl in på Haglöfs kärnvärden, våra 

ambitioner och vårt engagemang inom hållbarhet, och visar på ett 

väldigt bra sätt att ge gamla produkter ett nytt liv, avslutar Helena 

och jacob.

Dun i Haglöfs produkter
Haglöfs använder gås och ankdun som isolering i några av sina 

jackor och sovsäckar. Haglöfs dunleverantör är en bluesign® 

system partner och har undertecknat Haglöfs uppförandekod som 

klart anger att dun som används i Haglöfs produkter ska vara 

en biprodukt från livsmedelsproduktion och inte plockas från 

levande fågel. Haglöfs har skriftliga garantier från leverantören att 

så är fallet, och personal från Haglöfs har besökt leverantörens 

anläggningar.

Haglöfs har tillsammans med leverantören satt upp ett system 

för spårning av dunets ursprung. Haglöfs förser varje dunplagg 

med ett idnummer. Tack vare systemet, som gör det möjligt  

att spåra dunet tillbaka till livsmedelsslakteriet, kan Haglöfs  

garantera dunets ursprung.

Viktoria Zelin, Sourcing 

& Operations manager

Tack vare FWF får vi, tillsammans med andra 

varumärken, ökade förutsättningar att säkra 

arbetsförhållandena  i våra producenters fabriker. 

Det är också en fördel för dem då de inte längre 

behöver kontrolleras av varje enskilt företag.
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Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt initiativ för 

oberoende kontroll vars ambition är att förbättra arbetsförhål

landena för dem som arbetar inom konfektionsindustrin runt om 

i världen. FWF är organiserad som en ideell organisation med ett 

80tal medlemsföretag som producerar kläder och andra sydda 

produkter och tar ansvar för sin leverantörskedja.

Haglöfs anslöt sig, som första svenska outdoorvarumärke, till 

FWF i maj 2012. Ansökningsprocessen omfattade bland annat en 

genomgång av Haglöfs utifrån en så kallad management Audit där 

FWF utvärderade Haglöfs arbete inom etik och socialt ansvar fram 

till ansökan.

Som ansluten till FWF tar Haglöfs nu ett än större ansvar för 

sin försörjningskedja. Första året som medlem är kravet att 40 

procent av produktionsvolymen är accepterad av FWF. Efter tre år 

är motsvarande krav 90 procent – och då får produkter etiketteras 

med FWF:s symbol. För att få accept krävs att de fabriker man 

anlitar har genomgått en strukturerad inspektion, så kallad audit. 

Inspektionerna kan antingen ske i egen regi, av tredje part eller 

av FWF:s lokala inspektionsteam. Efter inspektionen gör man 

en åtgärdsplan (corrective Action Plan – cAP) för det som inte är 

godkänt och som ska åtgärdas inom en fastställd tid.

AkTIVITETEr UNDEr årET

Under 2012 har Haglöfs uppdragit FWF att genomföra audits på 

två klädfabriker i Vietnam. resultaten var överlag tillfredstäl

lande och åtgärdsplaner har initierats för de delar som behöver 

förbättras. Haglöfs lät även FWF inspektera en ryggsäcksfabrik i 

Vietnam. Fabriken är medlem i bluesign och SA 8000certifierad 

(global standard för socialt ansvar). resultaten var mycket goda 

med endast två mindre anmärkningar.

Haglöfs har även fått ta del av tre åtgärdsplaner från befintliga 

producenter som tidigare inspekterats inom ramen för FWF, två 

fabriker i kina och en i Turkiet, och påvisat för fabrikerna vikten av 

att genomföra åtgärderna.

Samtliga inspektioner hos Haglöfs producenter visar på i 

stort sett samma resultat som generellt gäller för fabriker som 

arbetar med outdoorprodukter. Tack vare att materialkostnaden 

är förhållandevis hög och tillverkningen kräver en kvalificerad 

produktionsapparat ligger lönenivåerna över den lagliga mini

nivån. De problem som istället identifieras är oftast frågor som 

rör övertidsarbete.

FAIr WEAr FOUNDATIONS UPPFörANDEkOD

•	 Förbud	mot	tvångsarbete.

•	 Ingen	diskriminering	på	arbetsplatsen.

•	 Förbud	mot	barnarbete.

•	 Fackföreningsrätt	och	rätt	till	kollektiva	förhandlingar.

•	 Löner	som	täcker	levnadskostnaderna	(Living	Wage).

•	 Rimliga	arbetstider.

•	 Trygg	och	säker	arbetsmiljö.

•	 Rätt	till	anställningskontrakt.
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”Att vara ansluten till FWF har flera fördelar. 

Dels medför det att vi får ökade möjligheter 

att, tillsammans med andra medlemsföretag, 

påverka försörjningskedjan utifrån ett etiskt 

hållbart perspektiv. Dels är det en kvalitets

stämpel som visar att vårt arbete inom  

området håller en hög nivå.

Fördelning Haglöfs 
produktionsländer

Länder där regelbundna
inspektioner genomförs

Kina 45 % 
Vietnamn 24 % 
Turkiet 3 %
Rumänien 2 % 

Lågriskländer 

Estland 21 % 
Portugal 4 % 
Sverige 1 % 

K

V

T

E

P

R

S

Lennart Ekberg,  

Director of Sustainability



Haglöfs och klimatfrågan

Det arbete där Haglöfs hållbarhetsarbete ger det största genom

slaget är genom att säkra att produkterna är utvecklade och 

tillverkade på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart  

sätt. Det innebär dock inte att Haglöfs inte tar den negativa klimat

utvecklingen på stort allvar. 

HAgLöFS kLImATPåVErkAN

Haglöfs arbetar aktivt med klimatfrågan inom ramen för före

tagets climate Action Plan. Eftersom Haglöfs inte har någon 

egen produktion fokuserar företaget sitt ansvarstagande på att 

begränsa de utsläpp av växthusgaser som genereras i verksam

heten. Sedan 2008 mäter Haglöfs utsläpp av växthusgaser inom 

fyra prioriterade områden:

•	 Alla	godstransporter	från	producenter	till	lager.

•	 All	energiförbrukning	vid	Haglöfs	kontor,	lager	och	butiker	

(värme + el).

•	 Alla	tjänsteresor	med	flyg.

•	 All	tjänstebilsanvändning.

målsättningen till och med 2012 var att halvera utsläppen jämfört 

med 2008 års nivåer (per omsatt miljoner kronor) från 2,3 ton till 

1,1 ton. Detta mål nådde Haglöfs inte riktigt upp till. Det hindrar 

dock inte företaget från att sätta nya, än mer offensiva, mål. Fram 

till 2015 är målet att minska utsläppen jämfört med 2008 års 

nivåer med 70 procent, eller från 2,3 ton till 0,7 ton.

TrANSPOrTEr

Närmare 30 procent av globala utsläpp av växthusgaser i världen 

bedöms komma från transportsektorn. Huvuddelen av Haglöfs  

transporter från Asien till företagets huvudlager i Avesta är 

container baserade och transporteras med båt till göteborg. 

Från göteborg sker vidaretransport med järnväg till örebro för 

att slutligen  transporteras den sista biten med lastbil till Avesta. 

Det är inte det snabbaste men idag det mest effektiva sättet  

att begränsa växthusgasutsläppen från transporter så långt 

det är möjligt. Under 2012 har Haglöfs förändrat fördelnings

mixen av transporterna vilket direkt inneburit en minskning av 

miljöbelastningen. 

Av miljöskäl försöker Haglöfs minimera andelen flyg

transporter.  Det är helt avgörande för att nå målen att minska 

utsläppen av växthusgaser, vilket illustreras av att den totala flyg

frakten 2012 uppgick till drygt 4 procent av transporterad volym 

– men tyvärr bidrar med nära 70 procent av de totala utsläppen. 

Detta är ett område som Haglöfs lägger stort fokus vid och en 

nyckelfråga för att nå de högt ställda hållbarhetsmålen.

När Haglöfs levererar produkter till kunder sker transporterna 

med lastbil som i de flesta fall är det enda tillgängliga transport

sättet. Naturligtvis samarbetar Haglöfs bara med ansvarstagande 

logistikpartners.

Ton cO2 %

2008 2009 2010 2011 2012 20112012

Energiförbrukning 133 182 148 61 64 4

Affärsresor och tjänstebilar 412 375 * 31 ** 10 *** 238 ****

Transporter 582 538 1 225 1 304 922 29

Summa 1 127 1 095 1 404 1 355 1 224 11

*klimatkompenserat med 375 ton. ** klimatkompenserat med 404 ton. *** klimatkompenserat med 342 ton.**** Ej relevant.

Tonkm Ton cO2 %

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 20112012

Flyg 275 051 246 301 697 282 728 418 510 279 408 366 1 035 900 631 30

Lastbil 667 932 657 517 783 014 981 329 729 711 52 51 61 174 129 26

båt 11 067 279 10 971 964 11 643 083 15 608 413 11 049 265 122 121 128 230 163 29

Tåg 164 360 164 920 172 680 252 620 168 140 0 0 0 0 0 +/ 0

Summa 12 174 622 12 040 702 13 296 059 17 570 780 12 457 395 582 538 1 225 1 304 922 29

Utsläpp av växthusgaser
Ton CO2/anställd

11,3

9,2

11,0

9,5

20122011201020092008

6,3

Utsläpp av växthusgaser
Ton CO2/MSEK omsättning

2,3

1,9
2,2 2,1

20122011201020092008

1,7
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ENErgIFörbrUkNINg 

Haglöfs har genom ett samarbete med gävle Energi övergått till 

källmärkt fossilfri el. Den källmärkta elen innebär att Haglöfs 

totala  elförbrukning i kontor, lager och butiker i Sverige sedan 

dess täcks av en kraftproduktion baserad på förnybar energi 

som vind, vatten och biobränsle. Samarbetet med 

gävle Energi  omfattar  även att identifiera åtgärder 

för ytterligare  energi besparingar. Haglöfs har också 

ett generellt  energibesparings program där samtlig 

personal  genomgår en utbildning med fokus på att 

minska energiförbrukningen.

Under 2012 var den totala energiförbrukningen oförändrad jämfört 

med föregående år och uppgick till 1,2 mWh. Samtidigt etablerade 

Haglöfs ytterligare två nya kontor, två nya brand Stores och ökade 

den totala personalstyrkan, vilket är ett gott betyg till Haglöfs be

sparingsarbete. Ungefär hälften av energiförbrukningen används 

för uppvärmning och hälften till övrig elkonsumtion.

AFFärSrESOr OcH TjäNSTEbILAr

Haglöfs hållbarhetspolicy anger att tjänsteresor ska utföras 

med transportmedel som har så låg miljöpåverkan som möjligt. 

I många fall är det inte praktiskt genomförbart att välja andra 

transportsätt än bil och flyg. Haglöfs har fastställt en tjänste

bilspolicy som innebär att företaget varje år skärper kraven på 

cO2utsläppen från sina tjänstebilar. år 2014 ska nybeställda 

tjänstebilar ha ett utsläpp som inte överstiger 119 gram cO2/km.

årets genomsnittliga utsläpp från tjänstebilar uppgick till 144 

gram, en förbättring med 6 procent jämfört med föregående år. 

Sett till utsläpp per förare har Haglöfs halverat utsläppen jämfört 

med 2008.

Haglöfs klimatkompenserar för användningen av tjänstebilar 

samt för affärsresor med flyg. klimatkompensationen  

uppgick 2012 till 342 ton cO2.

Ton cO2 %

Affärsresor 2008 2009 2010 2011 2012 20112012

Flyg 304 276 323 303 486 60

Tjänstebilar 108 99 84 91 94 3

Summa 412 375 * 31 **10 *** 238

*klimatkompenserat med 375 ton. ** klimatkompenserat med 404 ton. *** klimatkompenserat med 342 ton.

kWh %

Energiförbrukning 2008 2009 2010 2011 2012 20112012

Uppvärmning 443 900 471 720 637 671 619 071 648 374 5

El 650 035 591 887 633 431 626 569 598 950 4

Summa 1 093 935 1 063 607 1 271 102 1 245 640 1 247 324 +/0

HUr myckET cO2 gENErErAS  

VID TrANSPOrT AV ETT TON gODS?

Det är en vanlig missuppfattning att produktion i Asien skulle vara 

mer negativt för klimatet än produktion i Europa. Inom Europa är 

lastbil i många fall det enda praktiska transportsättet som finns 

att tillgå. Exemplet nedan jämför Haglöfs produktion i Portugal 

med produktionen i kina. Faktum är att utsläppen av växthus

gaser, i det aktuella exemplet, är mindre vid transporter från kina 

än från Portugal tack vare en bättre transportmix.

Transportslag Avstånd (km) Transportsätt cO2/tonkm (gr) cO2 Totalt (kg)

LousadaAvesta 3 400 Lastbil 77,8 264,5

Summa 264,5

Shanghaigöteborg 20 302 båt 11,0 223,3

göteborgörebro 280 Tåg 0* 0*

örebroAvesta 141 Lastbil 77,8 11,0

Summa 234,3

* klimatneutral transport på järnväg i Sverige.

Tjänstebilar, genomsnittligt 
CO2-utsläpp/km (gram)

206

167
153

20122011201020092008

144

187

Tjänstebilar, genomsnittligt 
CO2-utsläpp/förare (ton)

5,39

4,18

20122011201020092008

4,42

8,76

7,38
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Logistik
Haglöfs har som mål att service och leveranssäkerhet ska hålla 

lika hög klass som företagets produkter. Det ställer krav på väl

utvecklade arbetssätt, processer och systemstöd. En optimerad 

kostnadseffektivitet och att marknaden anser att Haglöfs har hög 

kapacitet och kvalitet i leveranser är en förutsättning för att uppnå 

målet att växa med lönsamhet. Haglöfs logistikfunktion hanterar 

därför mycket mer än bara ett produktflöde och omfattar ett totalt 

flöde av information genom hela värdekedjan.

Leveranser från Haglöfs producenter till centrallagret i Avesta 

sker huvudsakligen med båt, och kompletteras med tåg eller 

lastbil, beroende på var producenten finns. Haglöfs har anlitat 

green carrier för stora delar av denna uppgift mycket tack vare att 

de kan erbjuda en komplett produktportfölj i kombination med en 

hög servicegrad, korta beslutsvägar och ett aktivt miljö och kva

litetsarbete. För snabba leveranser av framför allt prototyper och 

provkollektioner används även flygfrakt i begränsad utsträckning.

Ny LöSNINg I ASIEN

Som ett led i Haglöfs ökade närvaro i Asien har företaget under 

2012 etablerat en säsongslagerlösning, eller säsongsbaserad 

fraktkonsolidering (Seasonal Freight consolidation – SFc), i Hong 

kong. Lösningen innebär att cirka 10 procent av Haglöfs försälj

ning går direkt från producenternas fabriker via SFc:n till de 

asiatiska marknaderna, oavsett om produkterna tillverkats i Asien 

eller i Europa. Det ger en besparing av såväl tid som pengar sam

tidigt som det minskar miljöbelastningen.

Haglöfs har valt att samarbeta med Tricorona climate 

Partner och klimatkompensationen bidrar till att 

finansiera ett gold Standardcertifierat cDmprojekt 

(clean Development mechanism) som ersätter fossil 

elproduktion med vindkraftverk i kina.

Utsläpp av växthusgaser kWh %

från energiförbrukning 2008 2009 2010 2011 2012 20112012

Uppvärmning 42 49 71 57 60 5

El 91 133 77 4 4 +/0

Summa 132 182 148 61 64 4

%

Nyckeltal lokaler 2008 2009 2010 2011 2012 20112012

Utsläpp/anställd (ton cO2e) 1,3 1,5 1,2 0,4 0,4 +/0

Energiförbrukning/m2 (kWh/m2) 136 129 139 136 136 +/0

 

 
 

 Alla projekt är noggrant utvalda av Tricorona Climate Partner med rigorösa kriterier för hållbarhet och  

additionalitet. Projekten är dessutom i sin helhet granskade av oberoende tredje part i enlighet med FN:s 

regelverk och är godkända och registrerade av CDM Executive Board, under UNFCCC, UN Framework 

Convention on Climate Change (1992), Kyotoprotokollet (1997) och Marrakech Accords (2001). 

 
 

 
  
  

 
 
 
 

Certifikat 
för köp av  

klimatkompensation 
 

Härmed intygas att  

Haglöfs Scandinavia AB 
 

har klimatkompenserat 

342 ton koldioxid  
 

För tjänsteresor med bil och flyg  

under verksamhetsåret 2012 
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”med vårt nya säsongslager i Hong kong minskar vi vår  

miljöbelastning samtidigt som vi sparar både tid och pengar”.



Den hållbara  
arbetsplatsen
Haglöfs har en stark företagskultur som har sitt ursprung i före

tagets historia; i det genuina friluftslivet och i det entreprenöriella 

och innovativa företagandet. kulturen sammanfattas i Haglöfs 

kärnvärden där begrepp som passion, engagemang och prestige

löshet inte bara är ord nedtecknade på ett papper utan något som 

alla lever efter. Familjekänslan på Haglöfs är stark. Det är också 

därför många upplever känslan av att välkomnas hem till någon 

när man besöker Haglöfs kontor eller butiker.

Haglöfs framgångar som företag kommer från ett målinriktat  

engagemang och arbete från medarbetarna som stödjs av ett 

tydligt  och strukturerat chefs och ledarskap. Haglöfs har en 

förhållandevis stor andel unga medarbetare som både brinner  

för Haglöfs och för outdoor. För att nå långsiktig framgång 

arbetar Haglöfs kontinuerligt med att organisationen är rätt 

dimensionerad,  att medarbetarna har en bra arbetsmiljö och 

att det ges möjligheter för de anställda att påverka och utveckla 

verksamheten. 

Haglöfs befinner sig mitt i en global expansion – en resa 

som ställer nya krav på individen. Under 2012 har Haglöfs 

inrättat  en ny Hrfunktion i syfte att stödja organisationens och 

medarbetarnas  utveckling. kompetensutveckling, Haglöfs som 

arbetsplats samt chefs och ledarskap är tre områden har fått 

särskilt fokus under året. Allt Hrarbete utgår från en och samma 

grundtes: att individ, team, mål och resultat ska arbeta i symbios, 

utan friktion och i rätt riktning.

”Haglöfs är på en resa som ställer 

krav på såväl chef som medar

betare – allt från grundläggande 

förutsättningar att vara fram

gångsrik på jobbet till hur vi leder 

och organiserar verksamheten 

för att nå våra mål”.
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Leif Fontér,  

Director of Logistics & Human resources

Om redovisningen
Haglöfs hållbarhetsrapport utkommer årligen och sammanfattar  

koncernens arbete med de frågor inom miljö, klimat, samhälle  

och ekonomi som är relevanta för Haglöfs och företagets 

intressenter.  Den första hållbarhetsrapporten återfinns i Haglöfs 

årsredovisning för räkenskapsåret 2010.

Då Haglöfs för närvarande inte ger ut en publik årsredovisning 

har företaget valt att inte längre redovisa sitt hållbarhetsarbete 

enligt global reporting Initiative (grI). Ambitionen är dock att där 

det är möjligt följa de principer som fastställts av grI.

Frågor om Haglöfs hållbarhetsarbete och rapporten besvaras 

av Haglöfs hållbarhetsdirektör Lennart Ekberg. Epost:  

lennart.ekberg@haglofs.se. Telefon: 0705841501.


