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Optikhandeln 
är en av årets 
stora vinnare. 

Förra året ökade svenskarna sina utgifter för 
linser och glasögon mer än någon gång under 
de senaste tio åren. Trots att tillväxten i den 
svenska detaljhandeln i sin helhet bromsade in 
något. 
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Executive summary
Optikhandeln var den bransch som utvecklades näst bäst i fjol. Tillväxten gör att 
de stora kedjornas lönsamhet skjuter i höjden. Samtidigt ökar konkurrensen – på 
grund av digitalisering och illojala kunder.

• Amorteringskrav och lägre rot-avdrag har inneburit att hushållen prioriterar om 
konsumtionen och handlar dyrare glasögon och fler par för olika behov.

• E-handeln har inte slagit igenom men digitaliseringstrenden är stark och kunderna 
är betydligt mer pålästa än tidigare när de besöker butikerna.

• Personalen i optikbutikerna har vässat sitt kundbemötande och är näst bäst av alla 
branscher i detaljhandeln – framför allt på att säga hej, ta en aktiv kontakt och hjälpa 
till med köpbeslut.

• Konkurrensen om kunderna ökar men de omsättningsmässigt största kedjorna är 
ändå mycket lönsamma tack vare allt effektivare butiksdrift. 
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Framtiden är ljus 
för optikhandeln
 Förra året bromsade tillväxten in något i den 
svenska detaljhandeln. Men optikhandeln 
gick mot strömmen och blev en av årets stora 
vinnare med en försäljningsökning som var 
klart större än året innan. Svenskarna ökade 
sina utgifter för linser och glasögon mer än 
någon gång under de senaste tio åren. 
     Året gav kanske en vink om framtiden. För 
den ser mycket ljus ut för branschen. Ett skäl till 
det är den demografiska utvecklingen. Inte nog 
med att befolkningsmängden växer kraftigt på 
grund av framför allt den stora invandringen. 
Den stadigt ökande medellivslängden innebär 
dessutom att de äldre blir allt fler, vilket i sin tur 
betyder att allt fler behöver synhjälpmedel.  
     Välståndsutvecklingen är ett annat skäl till 
att framtiden ser ljus ut för branschen. Det 
stigande välståndet innebär att det kommer 
att bli allt vanligare att folk inte bara skaffar 
sig linser och glasögon för att de vill rätta till 
sina synfel och se så bra som möjligt. Allt fler 
kommer att vända sig till optikhandeln också 
när de vill förändra sitt utseende och se så bra 
ut som möjligt.  
     Flytten in i modevärlden innebär stora 
möjligheter för optikhandlarna att lyfta sin 
omsättning till helt nya nivåer. För folk som 
inte betraktar linser och glasögon enbart 
som hjälpmedel utan också som modevaror 

spenderar mer pengar. De handlar mer frekvent 
för att hänga med i modets svängningar. Och de 
gör av med mer pengar vid varje tillfälle för att 
till exempel ha ett par glasögon till vardags, ett 
annat till fest och ett tredje när de motionerar.

Men den växande marknaden innebär givetvis 
inte att företagen i optikhandeln lugnt kan 
luta sig tillbaka. För att ta vara på de stora 
möjligheterna gäller det att precis som alltid ha 
ett vasst grunderbjudande och kunna erbjuda 
kunderna ett sortiment som de uppfattar som 
rätt både mode- och prismässigt, det vill säga 
ger dem bra valuta för pengarna. Och det är 
lättare sagt än gjort. 
    Det gäller dessutom att bemanna butikerna 
med personal som har den kompetens som 
krävs för att butikerna inte bara ska klara 
av sin gamla optikerroll utan också den nya 
att ge kunderna den vägledning stil- och 
modemässigt som de behöver för att våga 
slå till. Personalen har en nyckelroll, brukar 
det ofta heta. Det är sällan så sant som i 
optikhandeln, där så gott som inga kunder 
klarar sig helt på egen hand.   

ANALYS

ANALYTIKER

DAVID JANSSON
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Lönsamheten
ökar stadigt

Amorteringskrav på bostadslån 
och sänkt Rot-avdrag har gjort 
optikbutikerna till vinnare.

Optikhandeln hade förra året den bästa utvecklingen i löpande 
priser sedan GFK började att mäta försäljningen 2010.

Så här gick det:
• Säljökning: 4,3 procent
• Värde: 7,6 miljarder kronor

– Marknadstillväxten har i genomsnitt legat på strax under två 
procent så 2016 står verkligen ut, säger GFK:s analytiker Daniel 
Grass.

Optikbutikerna sålde enligt researchföretaget – som mäter 
försäljningen hos alla aktörer – bara 1,1 procent fler glasögon 
jämfört med 2015.

Den procentuellt betydligt högre ökningen i värde 
förklaras med att hushållen öppnade plånböckerna.

Kunderna 
skiftade delvis
fokus och
handlade dyrare
produkter
Fredrik Thunell, 
vd för optikernas 
branschorganisation.

REPORTER

THOMAS OHLÉN
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– Kunderna skiftade delvis fokus och handlade 
dyrare produkter, konstaterar Fredrik Thunell på 

Optikbranschen.
Två förklaringar kan vara kravet att amortera på bostadslån 

och att avdraget för rot-tjänster sänktes till 30 procent.
Båda förändringarna bidrog till att hushållen minskade sina 

inköp av bland annat byggvaror och hemelektronik.
– Därmed frigjordes pengar till mindre kapitalintensiva 

produkter som glasögon.

Befolkningsutvecklingen synes också ha bidragit till den höga 
tillväxttakten.

– Vi har en åldrande befolkning med behov av progressiva 
glasögon, fortsätter Fredrik Thunell.

Försäljningsutvecklingen i optikhandeln var ännu starkare 
enligt HUI:s och SCB:s index för 2016.

Tillväxttakten uppgick till 8,6 procent i löpande priser.
– Optikerna har ställt om och blivit modehandlare och vi byter 

allt oftare glasögon, konstaterar HUI:s analytiker Michael 
Cronholm.

Optikhandeln har de senaste åren koncentrerats till 
regionkommuner och andra orter som växer.

Etableringarna inriktas på köpcentrum.
– Aktörerna vill finnas där konsumenterna rör sig, säger 

Daniel Grass.
Samtidigt reduceras butiksutbudet på landsbygden på grund 

av utmaningarna att få optiker att flytta dit.
Till och med ekonomiskt välmående rörelser ratas.

– Urbaniseringsvågen är stark och optikerna ser kanske ingen 
långsiktig lönsamhet för en butik, resonerar Fredrik Thunell.

Bristen på optiker är en annan förklaring till att butikerna blir 
färre och att tillväxten kan hotas.

– Vi har uppvaktat utbildningsdepartementet om fler 
utbildningar men inte fått något gehör.

Online har blivit en betydande försäljningskanal inom nästan 
alla delar i detaljhandeln

Optikhandeln är stor på nätet – på linser.  
– Böcker, skivor och linser slog igenom där i början av 

2000-talet men det är svårare att få glasögon att lyfta. Behovet 
av att klämma och känna på glasögonen är fortfarande 
betydande hos konsumenterna, säger Fredrik Thunell.

Optikern Åsa Aldén, delägare till Hultins Optik.
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Optikbranschens tillväxt
i värde 2010–2016

2010

6 632
6 692
(+0,9)

6 756
(+1,0)

6 920
(+2,4)

7 200
(+4,0)

7 286
(+1,2)

7 600
(+4,3)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Glasögon har 
blivit mode 
som får kosta
Optikbutikerna hade den näst starkaste för-
säljningsutvecklingen i detaljhandeln i fjol.

– Glasögon är mode och folk unnar sig nya 
sådana oftare, säger HUI:s analytiker Andreas 
Svensson.
 

HUI:s och SCB:s detaljhandelsindex för 2016 visar att optikhandeln hade en 
tillväxt på 8,6 procent i löpande priser jämfört med 2015.
Bara bok- och pappershandeln utvecklades bättre.

– Optikhandeln har haft flera positiva år och blivit en av de branscher som 
konsumenterna prioriterar högre än tidigare, säger Andreas Svensson.

Hushållens köpkraft är en av flera förklaringar till den generellt 
uppåtgående trenden för optikbutikerna.

Landstingens glasögonbidrag till yngre är en annan.
– Satsningen svarar för nästan en femtedel av optikhandelns säljökning.
Glasögon har successivt blivit en modeaccessoar som svenskarna lägger 

mer pengar på.
– Omsättningshastigheten har stigit och vi byter glasögon oftare, 

konstaterar Andreas Svensson.
En tydlig trend inom optikhandeln är att kedjorna i första hand etablerar 

sig i köpcentrum.
Syftet är förstås att finnas där de flesta konsumenter rör sig.
– Tillgängligheten är viktig för att driva försäljningen eftersom e-handeln 

är så begränsad i den här delen av detaljhandeln.
Tjänsteinslagen har ökat i optikhandeln.
– Optikbutikerna har välutbildad personal som har blivit duktigare på 

merförsäljning, säger Andreas Svensson.

16,9%

8,5%

3,8%
Övrigt
2,9%

67,9%

2016 års fördelning i procent av de 

olika varukategorierna glasögon, 

linser, synundersökningar och sol-

glasögon.  
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Optik växte 
näst mest i fjol

Heminredning

5,2

Sport och fritid

5,3

Ur

5,8

Optik

8,6

Bok och papper

8,9

Tillväxt i procent.

Fotnot: Tillväxten är i löpande priser. Källa: Detaljhandelsindex (HUI och SCB)
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Kunderna köper 
allt fler glasögon
ANTAL SÅLDA GLASÖGON I TUSENTAL

2010

1 763 1 761

1 646
1 691

1 768 1 771 1 791

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Två aktörer 
sticker ut
Två bolag står i ekonomisk 
särklass i optikhandeln. 
Synoptik och Synsam har 
överlägset vassast resultat.

Synoptik är enligt de senaste 
tillgängliga årsredovisningar-
na det lönsammaste företaget 
i optikhandeln och har en 
intjäningsförmåga som andra 
detaljister bara kan drömma 
om.

Rörelsemarginalen steg 
i fjol till 17,6 procent – eller 
drygt 170 miljoner kronor i 
rörelseresultat.

Förklaringen till den 
ekonomiska framgången är att 
Synoptik har haft och har stora 
kommersiella framgångar och 
lyckats att lyfta försäljningen 
år efter år med i stort sett 
samma antal butiker och 
storlek på personalstyrkan.

En betydande del av varje ny 
intäktskrona förstärker därmed 
det ekonomiska utfallet.

Synsam är det enda bolaget i 
optikhandeln som har passerat 
miljarden i nettoomsättning 
och kedjan tjänar samtidigt 
mest.

Senaste bokslutet visar att 
rörelsemarginalen ökade till 
17,3 procent och det gav ett 
rörelseresultat på strax över 
180 miljoner kronor.

Smarteyes fortsätter 
att växa snabbt och ta 
marknadsandelar i Sverige 
men det ekonomiska utfallet 
blev betydligt sämre jämfört 
med året innan.

Bolaget tvingades att 
redovisa röda siffror och 
det berodde bland annat på 
marknads- och etablering-
skostnader för etableringen i 
Danmark.

Marita Bertilson, Sverigechef, Specsavers:
– Specsavers har en stabil lönsamhet som 
utvecklas enligt de mål som vi har satt men 
det är viktigt att tillägga att vi konstant 
tittar på hur vi långsiktigt kan nå lönsamhet 
i kombination med ett attraktivt erbjudande 
och god kundvård. Det ser vi som viktigt 
i takt med att vår bransch utvecklas och 
konkurrensen hårdnar.

Håkan Lundstedt, vd, Synsam:
– Vi hade ett fantastiskt 2016 med högst 
försäljningstillväxt och ännu bättre 
lönsamhet. Vår framgång baseras på rätt 
sortiment, förbättrade kundmöten, raka 
prispunkter, färre rabatter och satsningen 
på abonnemang. Konkurrensen är tuff men 
om vi fortsätter att vässa oss kan vi ta oss 
till nästa nivå. 

Roland Olsson, vd, Synoptik:
– Vi säljer 50 procent fler glasögon med 
samma butiksbestånd och ungefär 
samma antal medarbetare som för fem 
år sedan. Ytterligare ökad försäljning gör 
att vi kan förbättra resultatet ytterligare. 
Butiksdriften är effektiv och som del av en 
global koncern förbättrar vi stadigt våra 
inköpspriser. 

HUR UTVECKLAS 
LÖNSAMHETEN FRAMÖVER?
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Lönsamhet i optikbranschen
– kedja för kedja

Fotnot: Sammanställningen avser de omsättningsmässigt största bolagen i optikhandeln.   
Källa: Nordic Business Key och Vem är vem 2016 (Market och Icanyheter).   
Research och sammanställning: Thomas Ohlén.   

BOLAG 
NETTO 

OMSÄTTNING 
 (TKR)

FÖRÄNDRING 
 (%)

RÖRELSE- 
RESULTAT (TKR)

RÖRELSE- 
MARGINAL (%)

ANTAL BUTIKER BOKSLUT KEDJANS OMS.

Synsam Drift 1 045 212 3,8 180 679 17,3 176 Bokslut 151231 1 200 000

Synoptik Sweden 862 901 7,5 106 786 12,4 121 Bokslut 151231 862 901

Specsavers Sweden 606 137 13,1 9 618 1,6 113 Bokslut 
160228 1 142 000

Optik Smarteyes 469 754 7,1 -3 894 -0,1 64 Bokslut 
160630 469 754

Glasögonmagasinet 91 839 41,0 5 302 5,8 11 Bokslut 151231 91 839

Direkt Optik 90 744 8,7 3 534 3,9 36 Bokslut 160131 142 000

Klarsynt 46 009 -5,6 934 2,0 125 Bokslut 151231 475 000

Synologen 11 578 -1,6 -631 -5,5 121 Bokslut 160831 Uppges ej

Summa/genomsnitt 3 224 174 9,3 302 328 4,7 767 4 383 494
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Optikhandeln har en mycket låg andel försäljning av 
glasögon på nätet jämfört med andra delar av detaljhandeln. 
Den väntas inte heller ta fart i någon större utsträckning 
på grund av kundernas behov av synundersökning och att 
kunna ”klämma och känna” på glasögonen innan köp.
Men digitaliseringen är ändå omfattande.

– Skillnaden är stor jämfört med för bara några år sedan, 
säger Roland Olsson.

Synoptik och de andra kedjorna har enligt flera studier 
betydligt mer omfattande trafikflöden än tidigare till sina 
hemsidor.

Och besökarna är inne på sajterna länge.
– Vi ser att de klickar runt en hel del.
Sannolikt handlar det om research 

inför köp av till exempel glasögon 
eller solglasögon – som sortiment, 
trender, varumärken, glastyper, priser, 
finansiering och försäkring.

Många informerar sig även om synfel, 
hur en synundersökning går till, kollar var 
butikerna finns, bokar tid och tar reda på 
hur man rengör glasögon.

– Kunderna är generellt väldigt pålästa 
och förberedda när de kommer till oss, 
konstaterar Roland Olsson.

Digitaliseringen innebär att 
konsumenterna enkelt kan hitta det 
alternativ som uppfattas som mest attraktivt.

Det skapar ett ”shoppa runt-beteende”.
– Lojaliteten har sjunkit och kunderna går inte längre 

slentrianmässigt till sin gamla optiker när de ska handla 
glasögon, solglasögon eller bokar tid.

Hur möter ni den nya och mer ”otrogna” optikkunden?
– Konkurrensen i branschen har hårdnat och det gäller 

att hela tiden vässa erbjudandet och sortimentet. Vi har 
uppgraderat alla butiker eftersom kunderna förväntar 
sig att testa och handla glasögon i en tilltalande miljö. 
Kampanjtrycket är hårdare och vår sajt är extremt 
betydelsefull initialt när det gäller att fånga intresset, 
säger Roland Olsson.

Kunderna 
är generellt 
väldigt på- 
lästa och 
förberedda.

Roland Olsson, Synoptik

Digitaliseringen är stark och har förändrat 
konsumenternas inköpsbeteenden 
radikalt.
De är mer pålästa – och shoppar runt.
– Alla har tvingats att vässa sig, säger 
Synoptiks vd Roland Olsson.

Digitaliseringen tvingar
alla att skärpa sig

”
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Många nappar
 på att hyra

Hyra i stället för att äga är en 
trend i tiden och har även nått 
optikbranschen.

Synsam var först ut med att 
erbjuda möjligheten.

– Ett tryggt och besvärsfritt 
sätt, säger koncernchefen 
Håkan Lundstedt.

Kunden kan hyra i stället för att köpa glasögon på Synsam. 
Priset för tre par glasögon – med eller utan styrka – ligger på 
199 kronor i månaden och uppåt, med en bindningstid på 24 
månader. 

Det finns även möjlighet för kunden att byta ut ett par 
varje år, men då tillkommer tolv månaders bindningstid.

Det är ett tryggt och
besvärsfritt sätt att
ha glasögon eftersom
tjänster såsom 
synundersökningar 
och nya glas vid ändrad
syn ingår.

REPORTER

THOMAS OHLÉN
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– Trenden i samhället är att man gärna hyr i stället för att äga, 
säger Håkan Lundstedt.

Någon ”typisk leasingkund” finns inte, enligt honom. Tvärtom 
är det människor i alla åldersgrupper och socialgrupper som 
tilltalas av idén att hyra glasögon.

– Det är ett tryggt och besvärsfritt sätt att ha glasögon 
eftersom tjänster såsom synundersökningar och nya glas vid 
ändrad syn ingår.

Att synen hela tiden förändras kan annars vara ett stort hinder 
för många konsumenter att våga investera i flera par glasögon.

Sedan finns det naturligtvis även en del kunder som har 
betalningsvilja men saknar betalningsförmåga.

För dem kan leasingavtalet vara avgörande.

– Glasögon har dessutom blivit en viktig modeaccessoar. 
Folk vill inte bara se bra, utan även se bra ut. Genom vårt 
leasingavtal kan kunden få flera typer av glasögon med olika 
funktioner på en och samma gång, säger Håkan Lundstedt 
och förklarar att man på det viset kan bygga upp en egen ”glas-
ögongarderob”.

– Att ha flera par skor eller kostymer i garderoben är inget 
konstigt. Men att ha olika typer av glasögon för olika tillfällen 
är fortfarande ingen självklarhet. Det vill vi gärna vara med och 
ändra på.

Leasing är också ett bra sätt att skapa en bättre relation med 
kunden. Dels får man möjlighet att rätta till eventuella fel, dels 
kommer kunden in i butiken med betydligt tätare intervaller. 

Hur många kunder som väljer att leasa eller hur stor del av 
den totala försäljningen det handlar om vill Håkan Lundstedt 
däremot inte avslöja.

– Men jag kan säga så mycket att det är många kunder som 
väljer det här alternativet och att intresset växer snabbt.

Att just Synsam var först ut tror han beror på att flera i 
ledningsgruppen har bakgrund från andra branscher.

– Optikbranschen är inte den mest innovativa branschen men 
vi såg ett behov utifrån våra kundundersökningar, säger Håkan 
Lundstedt, som är övertygad om att Synsams leasingmodell 
snart får efterföljare.

 – Vi var den aktör som växte mest under 2016. Leasing av 
glasögon är inte den enda förklaringen men spelar helt klart en 
viktig roll i helhetsaffären.

Johan Bergquist, butikschef Synsam i Eskilstuna.
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Fokus på 
bemötandet
Optikbutikerna har vässat 
kundbemötandet och är numera 
näst bäst i detaljhandeln.
Konkurrensen är en förklaring.

Daymakers index över hur 
väl detaljisterna bemöter 
sina besökare avslöjar att 
optikhandeln har förbättrat 
måluppfyllelsen mest det 
senaste året.

Resultatet blev 73 procent.
– Optikerna har blivit 

duktigare på att heja, ta aktiv 
kontakt, förklara fördelar 
med en produkt, erbjuda 
merförsäljning, hjälpa till 
med köpbeslut och inte minst 
engagera sig i kundens ärende, 
säger Robert Eriksson.

Huvudanledningen till det 
högre resultatet kan enligt 
Robert Eriksson vara den 
hårdare konkurrensen.

Personalen tvingas att vara 
mer på tå – för att besökaren 
inte bara ska bli en besökare.

– Insikten har ökat att ett bra 
bemötande är en förutsättning 
för att personen som kommer 

in i butiken konverteras till 
kund. Besökaren har ett behov 
av ett synhjälpmedel och om 
bemötandet är dåligt går han 
eller hon någon annanstans.

Detaljhandelns totala 
snittresultat sjönk något i 
Daymakers granskning – 
från 64,2 procent i fjol till 63,3 
procent i år.

Fyra av fem optikkedjor 
ligger över: Synsam (88), 
Synologen (86), Klarsynt (74) 
och Specsavers (65).

Synoptik är enda kedjan som 
placerar sig under snittet för 
detaljhandeln.

– Butikernas plats, miljö och 
säljare kommer att spela en allt 
större roll för kunden. Tråkiga 
butiker som inte kan erbjuda en 
tilltalande upplevelse kommer 
i stor utsträckning att väljas 
bort till förmån för e-handeln, 
säger Robert Eriksson.
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Optik förbättrade kundmötet mest i 
detaljhandeln jämfört med 2016. Här är 
fyra punkter som har lyft optikhandelns 
resultat i Daymarkerindex.

Varmt bemötande. Den som kommer in 
i en butik vill bli sedd och mötas av ett 
välkomnande hej. Optikbutiker är ofta mindre 
än andra butiker och har därmed färre kunder 
inne samtidigt. Då blir det naturligt att man 
hälsar på varandra.

Hjälpa till med köpbeslut. Tack vare att  
personalen är duktig på att göra en bra 
behovsanalys – och ta reda på vad glasögonen 
ska användas till – är det lättare att presentera 
fördelarna med produkten och övertyga kunden 
om valet och komma till avslut.

Aktiv kontakt. Produktens karaktär kräver 
en konsultation och kontakt. Optikhandelns 
medarbetare är duktiga på att identifiera 
besökarnas behov och önskemål och komma 
med ett konkret förslag.

Prova och testa. Även här har produktens 
karaktär stor betydelse. Det är inte 
bara en fråga om tycke och smak utan 
användningsområde har stor betydelse för 
val av glasögon.

Fyra punkter som 
lyfter kundmötet

!
Hej
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Synsam är bäst på kundbemötande... 

Synsam 88

Synologen 86

Klarsynt 74

Specsavers 65

Synoptik 53 

Fotnot: Procentsatsen visar kedjornas totala måluppfyllelse avseende kundbemötande 
Källa: Daymakerindex 2017 (500 observationer i 100 kedjor)
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Kedja Total måluppfyllelse (%)
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... och optikhandeln är näst
bäst bland branscherna

Bokhandel 78

Optik 73

Sport och fritid 73

Färg och tapet 71

Telekom 71

Hemelektronik 69

Kropp och hälsa 69

Accessoarer 66

Skor 63

Bygghandel 62

Kläder 60

Heminredning 57

Trädgård och blommor 54

Varuhus 48

Fotnot: Procentsatsen visar branschernas totala måluppfyllelse avseende kundbemötande. Källa: Daymakerindex 2017 (500 observationer i 100 kedjor)
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Här är kundernas 
betyg på optikkedjorna...

PL
AT

S VARUMÄRKE
STYRKAN  

I VARU- 
MÄRKET

KÄNNEDOM 
 I PROCENT

HELHETS- 
OMDÖME

PRIS- 
NIVÅ

UTBUD SERVICE
ENKELT

ATT
HANDLA

ROLIGT ATT  
HANDLA

TAR 
ANSVAR

ANDEL SOM 
REKOMMENDE-

RAR

1 Specsavers 6,9 17,4 39,9 50% 46% 51% 42% 12% 8% 31%

2 Synsam 4,4 16,3 27,1 14% 37% 46% 34% 11% 6% 25%

3 Synoptik 3,0 12,6 23,8 21% 33% 40% 28% 6% 3% 23%

4 Smart Eyes 2,2 7,3 29,7 34% 32% 46% 36% 9% 3% 31%

5 Lensway 1,2 6,6 18,6 23% 21% 26% 21% 2% 7% 11%

6 Lenson.com 0,9 3,4 26,9 35% 35% 26% 29% 2% 10% 17%

7 Klarsynt 0,4 1,5 24,0 19% 34% 34% 19% 3% 27% 30%

Källa: Handelns hetaste butiker och kedjor 2016 (Market)
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... och så tycker kunderna
när de handlar på nätet

PL
AT

S VARUMÄRKE
STYRKAN  

I VARUMÄRKET
KÄNNEDOM 
 I PROCENT

HELHETS- 
OMDÖME

PRISNIVÅ UTBUD SERVICE
ENKELT

ATT
HANDLA

ROLIGT ATT  
HANDLA

BRA  
LEVE- 
RANSER

TAR 
ANSVAR

ANDEL SOM 
REKOMMEN-
DERAR

1 Lensway.se 5,6 9,1 62,1 69% 69% 67% 70% 27% 74% 14% 64%

2 Specsavers.se 3,8 7,0 53,9 63% 64% 57% 53% 24% 51% 19% 43%

3 Synsam.se 3,0 6,0 49,9 48% 56% 59% 49% 42% 47% 28% 55%

4 Lenson.com 1,7 3,1 55,4 53% 69% 51% 61% 38% 59% 28% 51%

5 Lensstore.se 1,6 2,8 57,8 63% 65% 67% 52% 40% 61% 22% 59%

6 Smarteyes.se 1,2 2,6 44,5 39% 49% 64% 51% 28% 34% 17% 68%

7 Netlens.se 0,3 1,0 32,7 39% 44% 32% 46% 20% 35% 0% 32%

Källa: E-handelns hetaste kedjor 2016 (Market)
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Var tredje
lins säljs
via nätet

Optikhandeln är stor på nätet – men bara  
när det gäller linser.

– Glasögon vill kunderna fortfarande 
klämma och känna på, säger bransch
organisationens vd Fredrik Thunell.

Tillväxten har varit kraftig 
sedan det blev möjligt att handla 
linser 2005 på nätet men det 
var först 2011 som marknaden 
avreglerades och det blev tillåtet 
att köpa sådana online – utan 
krav på recept. 
    Avregleringen innebar ett lyft.      
    – Linser passar bra för digital 
försäljning eftersom de är 
lätta och enkla att skicka med 
posten, säger Fredrik Thunell på 
Optikbranschen

Förra året köpte hushållen linser 
för cirka 1,3 miljarder kronor 
varav ungefär en tredjedel såldes 

via nätaktörer som Lensway och 
Lenson.

– Den typen av specialiserade 
företag har haft en rejäl försälj-
ningstillväxt och ökat sina 
marknadsandelar flera år men nu 
kan vi se att marknaden parkerat 
på den nivån. 
   Eftersom även fler traditionella 
optiker erbjuder linser på nätet 
är det betydligt fler än var tredje 
lins som säljs digitalt. 
   – Som detaljist gäller det att 
finnas med i alla kanaler och göra 
livet så enkelt som möjligt för 
kunderna, säger Fredrik Thunell.
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En båge för varje tillfälle – och gärna en som syns  
– är trender som gör sig hörda i optikbranschen. 

Att bara ha ett par glasögon 
att välja på är egentligen lika 
ologiskt som att bara ha ett par 
skor. Optikkedjorna har jobbat 
hårt för att sälja in idén med ett 
par till vardags, ett för sport och 
ett tredje för festligare tillfällen 
– nu har det fröet slagit rot. 

När nya glasögon inte längre 
måste innebära ett stort hål på 
bankkontot vågar kunderna 
ta ut svängarna lite mer vad 
gäller modeller som syns och 
sticker ut. Inte minst märks 
detta bland ungdomar, som 
inte ens förstår innebörden av 
begreppet ”glasögonorm”.

E-handel passar sämre för 
bågar men för linser växer 
det desto mer. Kunden söker 
bekvämlighet och när det 
snabbt går att få nya, personligt 
anpassade linser hemskickade 
med ett enda knapptryck på 
mobilen, så varför ta omvägen 
via en optikerbutik?

Optikbranschen präglades 
länge av gamla mönster men nu 
gäller 100 procent retail. Vilket 
märks på servicen och utbudet, 
Kaffe medan du väntar? En 
chokladbit till? Med tanke 
på den tuffa konkurrensen 
handlar det givetvis även om 
överlevnad.

Än så länge är det bara 
Synsam som tagit steget att 
låta kunderna betala en fast 
månadsavgift för att hyra 
glasögon i stället för att äga 
dem, men andra kedjor väntas 
följa efter. För kunden är det en 
trygg och bekväm lösning som 
passar alla plånböcker.

Garderob med bågar

Färg och form

Linser på nätet

Ökad servicegrad

Leasa glasögon

5 glasklara  
trender inom optik
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