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PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR FRAMTID 
Arbetet med att göra Haglöfs till outdoor-branschens ledande företag inom hållbarhet 
fortsätter. Under året har företaget tagit ett antal initiativ som stärker positionen och den 
kollektion som lanseras till vår/sommar 2016 har den högsta andelen hållbara produkter 
hittills. Samtidigt vill Haglöfs skapa en hållbar utveckling för företaget. Den strategiska plan 
som nyligen sjösatts syftar till att göra just detta. 
 
Haglöfs har under årets första sex månader arbetat intensivt med att strukturera om 
verksamheten i linje med den strategiska plan som initierades av nye vd:n Peter Fabrin. Syftet 
med planen är bland annat att stärka relationen till kunder och konsumenter och i 
förlängningen ta Haglöfs från att vara ett bra företag till ett exceptionellt bra företag. 
 
Under våren har Haglöfs genomfört ett flertal nyckelrekryteringar i linje med arbetet att skapa 
ökat kundfokus, öka varumärkeskännedomen och stärka varumärkeskapitalet. Bland annat har 
företaget tillförts erfarenhet och kompetens inom marknad och försäljning, samt tillförts nya 
kvalificerade resurser för att stärka närvaron i digitala kanaler och företagets kommande e-
handel. 
 
– Vi följer vår strategiska plan för att skapa en uthålligt hållbar utveckling, vi arbetar hårt och vi 
gör många bra saker som kommer att göra skillnad framöver för våra kunder och konsumenter 
såväl som för Haglöfs som företag. Vi har också nyligen förstärkt vår organisation med ett antal 
personer som tillför expertkompetens inom flera av våra fokusområden, säger Peter Fabrin, vd 
för Haglöfs 
 
Utveckling inom hållbarhet 
Haglöfs har de senaste åren utvecklats till ett av världens ledande outdoor-företag inom 
hållbarhetsområdet. Idag är Haglöfs ofta en rådgivande part till dem företaget initialt sökte 
kontakt med för att lära sig mer – allt från myndigheter till de organisationer som arbetar med 
att sätta standarder. För att säkerställa prestationsförmågan skedde arbetet under en tid i det 
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tysta. Med lanseringen av Take Care, 2014, gav Haglöfs sina kunder och konsumenter en 
möjlighet att välja de produkter som kommit längst hållbarhetsmässigt. 
 
Haglöfs har på senare tid tagit ett flertal initiativ inom hållbarhetsområdet som ytterligare 
stärker företagets position. Bland annat har Haglöfs anslutits som medlem i Leather Working 
Group (som arbetar för att skapa en hållbar läderindustri) – och i samband med det inlett en 
omställning till att uteslutande sourca hållbart läder från så kallade Gold Rated Tanneries. 
Haglöfs har dessutom anslutits till den etiska dunstandarden RDS – Responsible Down 
Standard. 
 
I samband med kollektionen vår/sommar 2016 lanserar Haglöfs kriterier för att företagets 
produkter inom affärsområde Footwear ska kunna märkas Take Care på samma sätt som 
företagets kläder. För att en sko ska få bära Haglöfs Take Care krävs att den antingen är 
tillverkad i hållbart läder (från ett Gold Rated Tannery) eller att minst 70 procent av överdelen 
på en syntetisk sko är tillverkad av ett bluesign®-godkänt eller återvunnet material – samt att 
mellansula och/eller yttersula innehåller antingen biobaserat eller återvunnet material. 
 
– Att göra Haglöfs till ledare inom hållbarhet är en central del i vår verksamhet. Till våren 2016 
kommer 75 procent av våra produkter att märkas Take Care och vi är på god väg att nå vår 
önskade position, avslutar Peter Fabrin. 
 
 
 
Text och bilder kan laddas ner på www.haglofs.com/press 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Sara Skogsberg Cuadras  
Communication Manager       
+ 46 8 584 40 014       
sara.skogsberg-cuadras@haglofs.se   


