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ICA, PostNord och Glue testar in-i-kylenleverans av mat 

Nu lanseras ett pilotprojekt där ICA, PostNord och Glue utvecklar framtidens sätt att handla mat på 

nätet. Med ett digitalt lås installerat på dörren kan kunden få sin mat levererad ända in i bostaden 

och uppackad i kylskåpet även om kunden inte är hemma.   

Allt fler svenskar väljer att handla mat på nätet och livsmedelsförsäljningen på nätet fortsätter att 

växa starkt. Under 2016 väntas handeln växa med 38 procent och omsätta 5,7 miljarder*, enligt 

rapporten Digital Mathandel 2016.  

Nu vill ICA, PostNord och Glue testa ett nytt sätt att handla mat på nätet i framtiden och förenkla 

kundernas vardag.  

Med Glue Smart Lock kan dörren till hemmet öppnas och stängas via en smartphone och det går 

att dela ut digitala nycklar till familj, vänner eller företag. På det här sättet kan chauffören från 

PostNord, som i förväg har kundens godkännande och digitala nyckel, ta sig ända fram till 

kylskåpet för att packa upp varorna från ICA. Kunden behöver inte passa någon leveranstid och 

behöver inte själv packa upp varorna. 

- Vi utforskar nu framtidens sätt att handla mat på nätet och vill driva utvecklingen framåt. 

Med en sådan här tjänst gör vi kundernas vardag enklare, säger Anders Svensson, vd ICA 

Sverige. 

- Vi vill att alla konsumenter som handlar på nätet ska kunna välja ännu mer personliga och 

flexibla leveranser. Med den här tjänsten tar vi hemleverans ett steg längre, säger Kenneth 

Verlage, CIO PostNord.  

- Detta partnerskap inte bara löser och tar leveranser till nästa nivå, det låser upp kraften i 

on-demand-ekonomin och uppmuntrar människor att börja tänka annorlunda när det gäller 

att öppna upp sitt hem för tjänster som kan göra livet lättare, säger Carl Johan Grandinson, 

vd Glue. 

ICA, PostNord och Glue lanserar in-i-kylenleveranser som ett pilotprojekt och från och med v. 16 

kan man anmäla sitt intresse för att testa tjänsten på: Ica.se/infridge 

 

 

För mer information 

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 

 

 

ICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och 

förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 306 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. 

ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se. 


