
 
 
 
 
 

 

 

SVENSKA KONSUMENTER UTSER SYNSAM TILL DET MEST 

HÅLLBARA VARUMÄRKET I OPTIKBRANSCHEN FÖR TREDJE ÅRET I 

RAD 

 

 
 

Synsam Groups omfattande förbättringsarbete till gagn för miljön 

och samhället har gjort avtryck hos Sveriges konsumenter. I den 

årliga prisutdelningen Sustainable Brand Index, där Sveriges 

konsumenter ger sin syn på olika varumärkens 

hållbarhetsarbete, står Sveriges ledande optik- och 

ögonhälsokedja som branschvinnare och klättrar dessutom flera 

placeringar i den totala rankningen. 

- Synsam Groups besked om att vi tar hem av glasögonproduktionen från Asien till 

Sverige, har fått ett fantastiskt stort genomslag. Att vi på riktigt går från ord till handling 

för att minska vårt klimatavtryck, har gjort Synsam till en förebild; ett företag man vill 

jobba för och handla av. Vi har fått otroligt mycket positiv feedback vilket visar att 

Sveriges konsumenter har ett äkta engagemang i hållbarhetsfrågorna. Det är med varmt 

hjärta och stolthet som vi tar emot denna fina utmärkelse, säger Håkan Lundstedt, vd 

och koncernchef för Synsam Group. 

Synsam placering på den totala rankinglistan bestående av 390 varumärken, är plats 93. 

Det är en kraftig förflyttning från plats 144 år 2020. 

 



 
 
 
 
 

 

 

Ett urval av Synsams Groups hållbarhetsarbete: 

· I samhällsinitiativet Alla ska se har Synsam delat ut fler än 26 000 

kostnadsfria aktivitetsglasögon till barn i syfte att öka motivationen för en aktiv fritid 

- där ett synfel aldrig ska stå i vägen. 

· Synsam Group tar hem produktionen av glasögon från Asien till Östersund. Synsam 

Groups fabriks- och innovationscenter beräknas stå klar i Jämtlands flygflottiljs före detta 

lokaler i början på 2022. 

· Synsam har öppnat sin första butik för andrahandsköp: Synsam Recycling Outlet 

öppnade i december 2020 i Linköping. 

· Vi har skapat en cirkulär konsumtion med glasögon som återvinns och 

återanvänds. Med Synsam Circular tar koncernen vårt första steg mot cirkulär 

produktion. Vi återvinner ett urval av glasögon som kunderna lämnar in i våra 

återvinningslådor som placerats i samtliga 500 butiker. 

· Tagit fram en kollektion av återvunnen havsplast - glasögonbågar i samarbete 

med organisationen Sea2See som samlar in omkringdrivande plast och skräp i 

Medelhavet. 

 

· Inlett samarbete med en av Sveriges främsta återvinningscentraler för sortering 

av glasögonmaterial som lämnas in i våra butiker. 

Om Sustainable Brand Index 

Sustainable Brand Index är Europas största varumärkesstudie om hållbarhet - 60 000 

respondenter och 1400 varumärken. I Sverige har man intervjuat 21 640 respondenter 

om 381 varumärken i 35 branscher. Studien genomfördes från november 2020 till 

februari 2021. Läs mer om Sustainable Brand Index på www.sb-index.com. 

Synsam Group är en av Europas ledande aktör inom optikbranschen och erbjuder unika 

lösningar inom både Eye Health och Eye Fashion med ett brett sortiment som utgår ifrån 

kundens olika livsstilar och behov av ögonhälsa. Koncernen finns i Norden, har cirka 

3500 medarbetare och en total omsättning på cirka 4 miljarder SEK. Totalt har 

koncernen cirka 500 butiker som drivs under varumärkena Synsam och Profil Optik i 

Danmark. Sedan 2015 har Synsam Group genomfört en transformation av hela sitt 

erbjudande och har med en hög grad av digitalisering och andra innovativa koncept drivit 

en tillväxt och lönsamhetsutveckling som är bland de högsta i Europa. 

 

https://www.synsamgroup.com/media/pressmeddelanden/www.sb-index.com

