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Lindex



We promise to make a difference for future generations
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Ensure 
human 
rights

Respect 
the 

planet
Empower 
women



Lindex in numbers
(founded 1954)

4 100
employees working towards 

Lindex’s higher purpose

5 million
members in 

loyalty program

95 %
of customers and employees 

are women

78 %
garments made from more 

sustainable materials 

99 %
cotton from more 

sustainable sources

96 %
sales from own brands

34
e-com markets and worldwide 
presence through third-party 

partnerships

18
markets with stores, own and 

franchise

24 %
digital sales Q1 2022

607 MEUR
in turnover 2021

440 
Stores



14 kilo textil per 
person och år











“By knowing how 
people think, we can 

make it easier for 
them to choose what 
is best for them, their 
families and society” 

Richard Thaler, 
Nobel price winner 2017
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Hälften av konsumenterna
uppger att det har låg kunskap

om hållbarhet.



Hållbarhet rankas som mindre
viktigt när konsumenter handlar

kläder.



Det genomsnittliga plagget
används 36% färre gånger nu 

än för 15 år sedan.



Magnus Ohlsson, Retailomania, Market Feb 2022 
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Viktigare än någonsin att bygga
relation med kunderna
– och ta med dem vår

förändringsresa. 



’





Skapa en ny lönsam 
affärsmodell med långsiktig 
tillväxtpotential

Minska miljö och 
klimatpåverkan

Förstå kundbehoven och dra 
lärdomar och få insikter hur vi 
kan designa produkter för lång 
livstid

Öka 
kundlojaliteten



Började testa att köpa 
tillbaka barnytterplagg 
från More at Lindex 
medlemmar

Mars 2021

Började sälja
Secondhand dam I 
Norge

Juni 2021

Började sälja 
Secondhand 
barnytterplagg i utvalda 
butiker I Sverige

Augusti 2021

Började erbjuda More at 
Lindex kunder att skicka 
in alla typer av barn och 
babykläder

November 2021

Började sälja 
babykläder i utvalda 
Lindexbutiker

December 2021

Utökade 
Secondhandaffären till 
fler butiker i Norge

Februari 2022

Utökade och började 
sälja babyplagg I fler 
butiker i Sverige

March 2022

Pop-up öppnas i 
Sverige

Maj 2022
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Baby secondhand pop-up
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