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ICAs ekologiska försäljning ökade till cirka 6,5 miljarder kronor 2017 

ICA Sveriges försäljning av ekologiska varor uppgick till cirka 6,5* miljarder kronor 2017. Totalt 

ökade försäljningen av ekologiskt med två procent under föregående år och ICA lanserade flera 

nya produkter inom varumärket ICA I love eco.  

Av ICA-butikernas totala försäljning 2017 var cirka 6 procent ekologiskt. I ICAs centrala sortimentet 

finns idag närmare 3 300 ekologiska produkter, varav cirka 900 är inom ICAs egna ekologiska 

sortiment, ICA I love eco. Den största produkten är fortfarande ekologiska bananer. 

– Den fortsatt starka försäljningen av ekologiska produkter är glädjande. Ökningstakten är lägre än 

tidigare år men vi utgår från högre nivåer nu. Vi ser ett fortsatt intresse för ekologiskt men även 

andra mervärden såsom närproducerat och hälsosamt efterfrågas av kunderna, säger Andreas 

Sbrodiglia, sortiments- och inköpsdirektör ICA Sverige. 

Under 2017 lanserades flera nya ekologiska produkter i ICA Sveriges sortiment. I ICA I love eco-

sortimentet lanserades kravmärkta klassiska färdigrätter som till exempel köttbullar med potatismos 

och korv stroganoff med ris. Maträtterna görs i Värmland, köttet är svenskt och kravmärkt från 

Mässviks gård. Exempel på andra ekologiska nyheter är svenskt smör, lasermärkt kiwi, 

kokosmjölk, salta jordnötter och laxfilé inom sortimentslinjen ICA I love eco. 

Exempel på kommande ekologiska lanseringar är: 

ICA Hjärtat ekologiskt läppbalsam  

ICA Hjärtat ekologisk ansiktsrengöring.   

ICA I love eco specialflingor naturell 

ICA I love eco rödbetor 

ICA I love eco örtte 

ICA I love eco torkade kryddor 

 

* Vi inkluderar endast EU-eko och KRAV-märkta produkter för livsmedel, MSC, ASC eller andra mervärdesmärkningar ingår 

inte. Siffrorna omfattar endast det centrala ekologiskt sortimentet, tillkommer gör ICA-butikernas egna inköp av lokala 

produkter. 

 

För mer information 

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 

 

 

Med fokus på mat och måltider är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige.  De cirka 1 300 butikerna i Sverige 

drivs av fria handlare i samverkan. ICA Sverige är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA Sverige se 

icagruppen.se och ica.se. 


