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Lindex lyfter vikten av att undersöka sina bröst 
regelbundet 

 

Med sin kampanj ’Support your Sisters’ vill Lindex belysa vikten av att känna på sina bröst och hur 
viktig det är att stötta forskningen. Genom starka porträtt visar modeföretaget en nära och ärlig bild 
av kvinnor som överlevt ett cancerbesked tack vare forskning. Under oktober kommer modeföretaget 
skänka 10 procent av all BH-försäljning till cancerforskning. 

”Vårt högre syfte – att stärka och inspirera kvinnor överallt – ligger till grund för allt vi gör på Lindex. Att 
vara med och bidra till Rosa bandet-kampanjen i oktober är en hjärtefråga för oss och för nittonde året i 
rad engagerar den rosa månaden både kunder och medarbetare. Tillsammans bidrar vi till den viktiga 
forskningen som är beroende av donationer för att fortsätta nå nya framsteg”, säger Sanna Lindgren, 
Director of Culture & Communications på Lindex. 

Lindex kampanjbudskap ’Support your sisters’ är dubbelbottnat och syftar dels till hur betydelsefullt det är 
att vara med och bidra till cancerforskningen, dels hur angeläget det är att regelbundet undersöka sina 
bröst. 

”Det krävdes ett särskilt mod för kvinnorna i kampanjen att ställa sig framför kameran och visa sina ärr och 
kroppar efter att ha genomgått cancerbehandling. Vi är berörda av deras unika historier och tacksamma 
att de hjälper oss nå ut till våra kunder om hur viktigt det är att regelbundet undersöka sina bröst för att så 
tidigt som möjligt upptäcka när något inte står rätt till.”, säger Linda Olsson, Director of Global Marketing 
på Lindex. 

Lindex säljer Cancerfondens Rosa band och armband i sina butiker och online på lindex.com där hela 
försäljningen doneras till Cancerfonden. Under oktober skänks tio procent av all BH-försäljning till 
cancerforskning. I samarbete med Cancerfonden finns även en bröstskola tillgänglig i Lindex butiker och 
på https://www.lindex.com/se/guider-och-tips/breast-self-exam. Bröstskolan är ett sätt för modeföretaget 
att vara med och sprida kunskap om vikten av att som kvinna regelbundet undersöka sina bröst. 

Lindex har varit engagerad i Rosa Bandet-kampanjen sedan starten 2003 och har under åren tillsammans 
med sina kunder samlat in 167,5 miljoner kronor till cancerforskningen. 
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