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ICA Sveriges kommentar på Swedwatch rapport - Fruktade kemikalier på Costa Ricas 

plantager 
 

Miljöfrågor har hög prioritet inom ICA och vi jobbar sedan många år målmedvetet för att uppnå 

minskad miljöpåverkan och ständiga förbättringar såväl i vår egen verksamhet som tillsammans med 

våra leverantörer.  
 

Granskningar som Swedwatch och andra oberoende organisationer genomför är viktiga för att belysa 

de utmaningar som finns och de ger ICA ökad kunskap samt bidrar i vår strävan att ytterligare 

förbättra vårt miljöarbete. De rekommendationer som Swedwatch lyfter i rapporten är värdefulla för 

oss och vi tar till oss av de utvecklingsområden som presenteras.  

Fokus på ökad ekologisk försäljning 

Sedan 2007 har ICAs ekologiska försäljning i Sverige mer än fördubblats. De senaste åren har vi 

målmedvetet fokuserat på att utöka utbudet av ekologiska frukter och grönsaker samt att lyfta fram 

dessa i vår kommunikation för att få fler kunder att aktivt välja ekologiskt när de handlar i ICA-

butiker. Som en följd av detta ser vi glädjande nog kraftiga försäljningsökningar. Till exempel har 

försäljningen av ekologiska vindruvor ökat med mer än 200 % under januari till september i år 

jämfört med samma period 2012. Under samma period har också försäljningen av ekologiska 

citroner, bananer och kiwi ökat med ca 100 %. Vi kommer inom några veckor lansera ekologisk 

mango och tittar närmare på möjligheten att återigen även ha ekologisk ananas i vårt sortiment 

under kommande år.  

ICAs kravställan samt uppföljning 

ICA ställer långtgående krav vad gäller kvalitetsarbete, minskad miljöpåverkan och acceptabla 

arbetsförhållanden i avtalen med våra leverantörer. Där finns bland annat angivet att leverantörer 

ska vara kvalitetscertifierade samt socialt reviderade om produktionen sker i ett högriskland enligt 

BSCIs (Business Social Compliance Initiatives) definition. Vi arbetar även med att ha ett brett utbud 

av produkter märkta med Fairtrade samt Rainforest Alliance och ställer detaljerade krav vad gäller 

leverantörernas användning av bekämpningsmedel.  

Idag sker uppföljningen genom att kvalitetscertifikat begärs in och granskas, så även när det gäller 

revisionsrapporter inom socialt ansvar. Har inte leverantören genomgått en social revision som vi 

accepterar så genomför vi själva en revision med vårt eget verktyg  ’ICA Social Audit’ eller säkerställer 

att leverantören genomför en revision enligt BSCI eller motsvarande. Förutom de produkttester som 

genomförs av leverantörerna själva och myndigheter så genomför vi också själva löpande tester där 

vi tittar på bekämpningsmedelsrester på produkter, i enlighet med det testprogram vi lagt upp.  

Som medlem i The Consumer Goods Forum och BSCI är vår ambition att vara delaktiga i arbetet med 

att ständigt förbättra de gemensamma kriterierna och verktygen, bland annat när det gäller 

kemikalieanvändning i produktion. Vi undersöker också hur vi själva kan vidareutveckla vår 

kravställan vad gäller bekämpningsmedel samt ser över om vi kan göra eventuella förbättringar i det 

testprogram vi satt upp för de exotiska frukter och grönsaker vi köper.  
 

För mer information om ICAs hållbarhetsarbete, besök gärna http://omica.ica.se/sv/ICA-tar-ansvar/  

http://omica.ica.se/sv/ICA-tar-ansvar/

