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ICA Gruppen är ett ledande 

detaljhandelsföretag med fokus 

på mat och hälsa

Korta fakta

Omsättning

106,4
MdkrAntal butiker 

och apotek

2 085

Antal 
anställda, cirka

30 000
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Verksamheten inom ICA Gruppen 

är indelad i sex segment. Kärnan 

utgörs av handel med dagligvaror. 

Övriga verksamheter ska stödja 

kärnverksamheten.

Våra segment

ICA Sverige

Rimi Baltic

Apotek Hjärtat

ICA Fastigheter

ICA Banken

Hemtex
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Fria handlare i samverkan, 

som framgångsrikt kombinerar 

mångfald och lokal anpassning 

med storskalighet och 

effektivitet.

ICA-idén



Konsumenternas förväntningar idag och i 

framtiden



Hur kommer svenskarna äta 2040? Vad kommer styra våra 

matinköp?

Vi har frågat de som kommer bestämma då. 

00-talisterna.

Undersökning av 00-talisternas attityder och 

värderingar kring mat, måltider och 

matshopping idag och i framtiden
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Våra värderingar följer med livet ut

Vi förändras mycket mindre än vad 

vi tror när vi växer upp. 

Vad 00-talisterna drömmer om i dag 

kan mycket väl vara verklighet på 

2030- och 2040-talet. 
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Läs hela framtidsrapporten på icagruppen.se/ica100



Kunskapstörst från ICAs kunder!
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Två av tre
tycker att deras kunskap i 

hållbarhetsfrågor är bristande. 
Lika många vill lära sig mer…

Åtta av tio 
tycker att det alltid, eller i vissa fall, 

är viktigt att göra hållbara val vid 
köp av livsmedel!

59 % säger att de är beredda 
att förändra sina matvanor

93 % anser att ens egen hälsa 
går före klimatet när det gäller 

inköp av mat



ICAs klimatambition
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”Mitt klimatmål” – digitalt verktyg hjälper dig att följa 

klimatpåverkan från dina matinköp
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Målsättning att minska klimatpåverkan från våra kunder och 

stärka vårt varumärke

Genom att stötta kunder i att göra hållbara val har vi en målsättning att:

• Minska kundernas CO2-e per kg med 5 % under 2018 

• Minska kundernas CO2-e per kg med 10 % 2019-2020
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Vilket motsvarar ca 

-55 000* ton CO2-e per 

år från 2020.

Det är mer än CO2-utsläppen 

från ICAs godstransporter 

mellan lager och butik i Sverige, 

Estland, Lettland och Litauen 

under 2016.

Eller lika mycket CO2-utsläpp 

som sker om man kör ca 6 500 

varv runt jorden med 

bensindriven bil.

Minskning med ca 

0,3% av svenskarnas 

årliga klimatpåverkan 

från mat*.  
*Uppgick 2014 till 21 000 000 ton CO2-e
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ICAs klimatguidade recept visar kunderna vägen 



Kan man minska sitt klimatavtryck genom maten och hur?

1. Ät mer grönsaker, frukt och bär – gärna eko, närodlat och i 

säsong.

2. Ät rätt mängd kött, välj köttet med omsorg och variera valet 

av protein.

3. Ta hand om maten och släng mindre.

4. Ät mer baljväxter, dvs bönor, linser och ärter – baljväxter ger 

dig gott om näringsämnen och protein, till en låg 

klimatpåverkan.

5. Ät mindre onödigt, dvs godis, chips och läsk – det är tomma 

kalorier, vilket är en onödig klimatpåverkan
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