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Hygienartiklar från ICA går till välgörenhet och minskar svinn 

För att minska svinn från lager och butik skänker ICA hygienartiklar och rengöringsprodukter till 

välgörande ändamål. Hittills har bland annat blöjor, schampo, tvättmedel och tandkräm skänkts till 

ideella organisationer från lagren i Helsingborg och Västerås. Sedan tidigare skänks även mat till 

välgörenhet. 

ICA arbetar för minskat matsvinn på många olika sätt genom hela kedjan. När matsvinn ändå 

uppstår är ambitionen att så liten mängd varor som möjligt ska slängas för att istället komma till 

användning. I över tio år har ICA arbetat med att skänka mat i syfte att minska svinnet, och sedan 

våren 2017 skänks nu även hygienartiklar och rengöringsmedel till lokala ideella organisationer. 

Produkterna som skänks kan exempelvis vara kartongskadade eller nära utgångsdatum, men är 

fortfarande säkra att använda. 

– Svinnfrågan är större än bara mat, och för att möta de klimatutmaningar vi står inför måste vi 

arbeta på bred front för att minska svinnet. Genom att skänka bland annat hygienartiklar kan vi 

både minska svinnet och tillsammans med ideella organisationer se till att varorna kommer till 

användning hos personer som behöver dem, säger Kerstin Lindvall, direktör Corporate 

Responsibility, ICA Gruppen. 

ICA arbetar för minskat svinn på många olika sätt. Nedan är ett urval:  

 Food2change - Avtal med Food2change ger ICA-butiker möjlighet att låta maten hämtas 

upp av personer/familjer med låg inkomst istället för att bli till matsvinn. 

 Karma - Samarbete med Karma som erbjuder en app där mat som närmar sig 

datummärkningen eller på andra sätt är svårsåld säljs via appen till förmånligt pris. Det 

ökar möjligheten för ICA-butiker att hitta en kund till den här maten på kort tid, som då kan 

räddas istället för att bli till matsvinn. 

 Skinpack - Genom att byta förpackning till en så kallad skinpack på stora delar av 

köttsortimentet möjliggörs avsevärt längre hållbarhet och därmed minskat svinn. 

 Insekter blir foder - Matsvinn blir fisk i cirkulärt system. Svinn från potatis blir foder åt 

insekter som i sin tur blir foder åt röding under ICA Sveriges varumärke. 

 

För mer information 

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 

 

 


