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Angelica Ivarsson diplomerades med den första kullen som tog Butikskörkortet. 
– Utbildningen fi ck mig att vilja ta nästa steg.

ANGELICA IVARSSON ANTOGS TILL den första upplagan av 
SLHF-Akademiens och Boostas skräddarsydda utbildning 
via dåvarande arbetsgivaren Hemköp i Bredäng och tack 
vare utbildningsstipendium från SLHF.

Efter examinationen dröjde det inte länge innan hon 
tog nästa karriärsteg, Angelica Ivarsson är säljledare 
hälsa och skönhet, dryck och konfektyr på Ica Maxi 
Nacka, sedan i mars. 
– Det var en stor omställning att gå från en mindre 
till en stor butik, mitt under corona dessutom, men 
det är jättekul. Jag trivdes väldigt bra i Bredäng där 
jag jobbade med nästan allt i butiken, men steget var 
nödvändigt för att komma vidare och få mer ansvar.

– Utbildningen fi ck mig att vilja satsa på butik, 
vi var en skön grupp som gav varandra väldigt 
många nya inspel, fortsätter Angelica Ivarsson.  

SLHF och Boosta har skapat diplomutbildningen 
för att ge förutsättningarna till den optimala 
butiksmedarbetaren, fokus ligger på hur den bästa 
butiken skapas – varje dag. Butikens ekonomi 
är ett annat fokusområde som genomsyrar fl er-
talet moment. 

Gruppen träffades för tvådagarsseminarier på 
Adolfsberg varje månad fram till den avslutande 
examinationen i januari. 
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”Utbildningen fi ck mig 
att vilja satsa på butik”

SLHF-UTBILDNINGEN 
GAV Angelica Ivarsson 
skjuts i karriären. 

– Vi fördjupade kunskaperna om frukt och grönt, 
fi sk och fågel, chark, ja, hela butiken. Och vi hade 
väldigt mycket fokus på service hela tiden.
Angelica Ivarsson är 27 år, butikskarriären startade 
med extrajobb på Coop i Fruängen 2013. 

Nu fi nns tankar på att så småningom gå vidare 
till butikschef i en mindre butik, kanske även till 
handlarrollen på sikt. 
– Jag har bestämt mig för att satsa och att jag vill 
komma vidare, vi får se vart och hur långt det bär, 
avslutar Angelica Ivarsson.  n



Prova på-erbjudande
SLHF ERBJUDER BUTIKERNA KURSANMÄLAN och 

deltagande för en person helt utan kostnad till de 

populära snabbutbildningarna ”Matfoto för sociala 

medier” den 27 oktober och ”Nybörjare frukt och 

grönt” den 23 november, klockan 17.00–20.00, 

i Villa Adolfsberg.

PRINCIPEN FÖRST TILL KVARN GÄLLER, taket är 

20 deltagare per kurs. 

– Snabbutbildningarna är jättebra och fulladdade 

med nytta. Erbjudandet är skapat för att öka trycket 

i omstarten och vi vet att när man har deltagit på 

en snabbutbildning, då vill man ofta anmäla sig till 

ytterligare en utbildning, säger vd Peter Reneström. 

Anmälan: bokning@slhf.nu
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…och så åkte 
man själv dit
Sedan mars har handsprit, social distans och 
försiktighet varit ”top of mind”. Den 19 september 
hade jag bara att spela en bra golfrunda ytter-
ligare, för att vinna en tävling som hade pågått 
över hela säsongen. 

Bra resultat och vinst i tävlingen blev det, 
lite trångt vid lunchen innan prisutdelningen 
men vad fan, två bira, och så ett litet segertal. 

Fem dagar senare sitter jag på en trevlig 
restaurang i Malmö med ett vin som inte smakar 
något överhuvudtaget. Min fru och jag vaknar 
nästa dag med hosta och förkylningssymptom, 
bokar covid 19-test och får positivt besked tolv 
timmar efter testet. Isolering i minst sju dygn, 
fyra dygn med hosta, lite feber och ont i kroppen, 
arbete hemifrån, därefter feberfri och efter 
tre dygn ytterligare kan/får jag vistas bland 
människor igen. 

VAD VILL JAG HA SAGT MED DETTA DÅ? 
Jo, det handlar om att vara försiktig så man inte 
blir smittad eller blir en spridare då symtomen kan 
vara väldigt snarlika en vanlig enkel förkylning. 

Vi inom dagligvaruhandeln har och tar ett stort 
ansvar utifrån riskgrupper och risk för smitt-
spridning, men det gäller verkligen att vi är på 
tå hela tiden med allt ifrån spritning till distans-
kontroll.

Vi på SLHF har startat upp verksamheten med 
seminarier och utbildningar, men vi gör det med 
extra distansering, färre deltagare och tydliga 
rutiner för att följa Fokhälsomyndighetens riktlinjer.

Var rädda om er!

SLHF OCH PARTNERN BOOSTA bjuder in till utbildnings-
kväll på Adolfsberg med workshop runt stipendie-
ansökan och presentation av de olika utbildnings-
programmen, den 10 november.
– Man bör inte missa chansen att söka stipendier 
och utbildningar även om tiderna är oroliga. Självklart 
arrangeras utbildningarna med försiktighet och 
distansering enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, 
säger vd Peter Reneström. 

– Det här är utbildningar av handlare och för handlare. 
Butikskörkortet är en erkänt stark utbildning och den 
nya storsatsningen och diplomutbildningen Miljö/
hållbarhet/ekologi är unik i sitt slag, vi har skruvat på 
upplägget för att det ska skapa den bästa tänkbara 
medarbetarnyttan och även kundnyttan, avslutar 
Peter Reneström. n

Nu gör SLHF-Akademien en omstart och det finns fortfarande chans att 
göra en kostnadsfri anmälan till de populära snabbutbildningarna. 

Missa inte chansen att 
höja kompetensen i butiken

Innovation har varit ledord när det gäller utformningen av Coops 
nya butik i Hagastaden som invigde den 6 oktober.  

KUNDERNAS INKÖP I BUTIKEN  kommer i huvudsak att göras i den Coop-utvecklade appen ”Scan & Pay”. 
Med telefonen scannar kunden själv sina varor varefter man betalar direkt i appen antingen med Swish 
eller betalkort. Butiksytan är 2 400 kvadratmeter fördelade på två plan med café och bistro i nedre plan. 
Även på huvudplanet fi nns möjligheten att sitta ner och äta eller fi ka. n

Coop hårdlanserar betalapp 
efter invigning i Hagastaden
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Butiksytan är 2 400 kvadratmeter fördelade på två plan. 



Bara runt var femte handlare är kvinna och andelen ökar långsamt.
Inom Hemköp fi nns endast två handlarkvinnor i Stockholms län. 

Handlar-
kvinnorna blir 
fl er och fl er 
– men utvecklingen går långsamt 
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VID ÅRSSKIFTET HADE ICA-HANDLARNAS FÖRBUND
313 kvinnliga medlemmar av totalt 1 486 Ica-handlare
Det ger en andel på 21,1 procent. Ytterligare ett år 
bakåt var andelen 20,4 procent, andelen har långsamt 
tuggat upp från 14 procent som siffran var tio år 
tillbaka. 

Ica-handlarnas Förbund och Ica Sverige jobbar bland 
annat med utbildningar, stipendier och nätverk, 
för att öka andelen kvinnliga handlare. Till ett gemen-
samt Företagsledarprogram för potentiella handlare 
antas minst 50 procent kvinnor (årets program blev 
uppskjutet på grund av pandemin). 
– Förbundet stöttar också kvinnliga nätverk av 
befintliga Ica-handlare där top of mind är att bidra 
till att fl er kvinnor blir Ica-handlare och att befi ntliga 
kvinnliga handlare också tar steget till nya butiker, 
säger Lena Litens, HR-chef på Ica-handlarnas 
Förbund.

ANDELEN KVINNLIGA ICA-HANDLARE är i Stockholms län 
1,1 procentenheter lägre än andelen i övriga riket, 
20 procent, motsvarande 49 av totalt 245 medlemmar. 
Norrut i landet ser det bättre ut, andelen kvinnliga 
medlemmar i distrikt Mitt och Nord, det vill säga från 
Dalarna och uppåt, är cirka 27 procent.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA 
HANDLARE?
– Vi vill att yrkeskåren ska spegla hur det ser ut 
bland medarbetare och kunder och då behövs det mer 
mångfald där jämnare fördelning av kön är en del av 
mångfalden, säger Lena Litens.

Jämställdheten går sakta men säkert åt rätt håll. 
Hittills i år har Ica-handlarnas Förbund antagit 37 nya 
medlemmar varav 13 stycken, 35 procent, är kvinnor. 
Under 2019 fi ck Ica-handlarnas Förbund 64 nya 
medlemmar, varav 36 procent kvinnor. Rekordåret 2017 

antogs 45 procent kvinnor som nya medlemmar. 
Ica-handlarnas Förbund tycker sig se att det är fl er 
generationsskiften till döttrar än tidigare. 
– En tänkbar anledning kan vara tydligare generations-
skiftesprogram som gör det lättare att ta till sig vad det 
innebär att vara Ica-handlare samt att generations-
skiftesprogrammen är ett bra stöd för att bli handlare, 
säger Lena Litens.

HEMKÖP UPPGER ATT ANDELEN BUTIKER som drivs av 
kvinnliga handlare uppgår till 22 procent. De med-
räknade butikerna är de som drivs enbart av kvinnor 
och butiker med kvinnliga delägare, vanligen familje-
medlemmar eller respektive.

Därmed blir andelen inte fullt jämförbar med Icas 
andelar ovan, som ju visar den exakta andelen 
kvinnliga ägare eller delägare baserat på medlem-
skapet i Ica-handlarnas Förbund.

Handlarkvinnor · TEMATEMA · Handlarkvinnor



Andelen kvinnliga Ica-handlare var vid årsskiftet 21,1 procent. Tio år bakåt var siffran 14 procent.

– Vi har satt ned processer och mål för de egenägda 
butikerna och supportkontoret till en början. 
Det blir ett avstamp för att framåt driva mångfalds-
arbete även i våra handlarägda butiker, självklart 
i samråd med våra handlarföreningar, säger 
Simone Margulies, vd Hemköp.

– Vi har många duktiga och kompetenta kvinnliga 
medlemmar i föreningen som driver butiker. Självklart 
ser vi positivt på det och uppmuntrar fl era av våra 
kvinnliga medarbetare 
att sikta på en handlar-
karriär, säger Andreas Quist, 
handlare på Hemköp Billdal 
söder om Göteborg och ord-
förande i Hemköps handlar-
förening. n
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Handlarkvinnor · TEMA

MÅNGFALDEN BEHÖVS. ”Vi vill att yrkeskåren 
ska spegla hur det ser ut bland med-

arbetare och kunder och då behövs det mer 
mångfald”, säger Lena Litens, HR-chef 

på Ica-handlarnas Förbund.  

INGA MÅL FÖR HANDLARBUTIKERNA. ”Vi har satt ned 
processer och mål för de egenägda butikerna och 
supportkontoret till en början. Det blir ett avstamp 
för att framåt driva mångfaldsarbete även i våra 
handlarägda butiker, självklart i samråd med 
våra handlarföreningar”, säger Simone Margulies, 
vd Hemköp. 

22 procent 
av de handlardrivna 

Hemköpsbutikerna 

drivs av kvinnliga ägare 

eller delägare. 

I Stockholms län fi nns det just nu enbart två 
aktiva kvinnliga Hemköpshandlare, den ena har 
en mer operativ roll, den andra jobbar mer butiks-
nära (se reportagen om Medeleine Brehmer 
respektive Therése Thelin Laurén på nästa 
uppslag, sid 6–7).

Stockholmshandlarn´s rundringningar i länet ger 
ändå vid handen att det finns ett antal kvinnor 
i successionen inom Hemköp som ganska snart kan 
bli aktuella som nya handlare genom generations-
skiften.  

Hemköp arbetar för att nå koncernens mångfalds- 
och jämställdhetsmål för den egna verksamheten, 
men för de handlarägda butikerna fi nns i dags-
läget inga uppsatta jämställdhetsmål. 

årsskiftet 21,1 procent. Tio år bakåt var siffran 

DEN KVINNLIGA ANDELEN ÖKAR LÅNGSAMT. 
Utvecklingen har ändå gått framåt sedan 
Monicas och Icanders dagar.
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”DAGENS KVINNLIGA TALANGER
bryr sig inte om gamla 
konventioner, inget kommer 
att kunna stoppa dem”, 
säger Madeleine Brehmer, 
kvinnan bakom Sabis som 
har fem Hemköpsbutiker 
i Stockholm. 
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Madeleine Brehmer
Född: 1978, i Stockholm.
Familj: Man, två söner, hund. 
Bor: Lidingö.
Utbildning: Magisterexamen i ekonomi med 
inriktning marknadsföring och strategi.  
Karriär i korthet: Vd, Sabis sedan mars, 
vice vd sedan 2010, tidigare bland annat 
produktchef juice på Arla. 
Fritid: Familj, vänner, hunden, träning, 
särskilt paddel.
Övrigt: Sabis Hemköpsbutiker fi nns i 
Fältöversten, Tullinge, Gullmarsplan, 
Fruängen och Näsbypark.

Madeleine Brehmer
Född:

Hemköps 
butiksdrottning 
nummer 1
Madeleine Brehmer har nu tagit över rodret 
för det anrika familjeföretaget Sabis med 
fem Hemköpsbutiker i Stockholm.

Handlarkvinnor · TEMATEMA · Handlarkvinnor



Therése Thelin 
Laurén
Född: 1982, i Stockholm.
Familj: Man, två barn, två bonusbarn, 
mamma, pappa och bror. 
Bor: Östermalm.
Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms 
Universitet.
Karriär i korthet: Butiksarbete sedan 
”dag ett”, drygt fem år inom bank och fi nans, 
handlare sedan fyra år tillbaka.
Fritid: Familj, skidåkning, nästan alltid i 
renoverartagen. 
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Ensam handlarkvinna 
i butikerna
Therése Thelin Laurén är ensam handlarkvinna inom Hemköp 
i Stockholms län, med att ofta vara på plats i butiken.

HON DRIVER HEMKÖP WASAHALLEN, Matpressen 
samt Ellbe Livs tillsammans med brodern 
Christoffer Thelin.
– Butikerna drivs av butikschefer, men vi 
jobbar nära dem och även ledningsgrupperna. 
Vi är ofta i butikerna, nu ska vi bygga om 
Wasahallen och kommer därför att vara väldigt 
mycket där, säger Therése Thelin Laurén.

Generationsskiftet skedde successivt, för omkring 
fyra år sedan tog syskonen över allt det sista rörande 
driften från föräldrarna Lars och Evy Thelin, som 
alltjämt backar upp som bollplank och goda 
rådgivare. 

Efter gymnasiet ville Therése Thelin Laurén bli 
börsmäklare, hon provade att jobba inom bank 
och fi nans under dryga fem år.
– Men vi är ju en handlarsläkt och handlar-
familj, det har alltid varit väldigt mycket butiks-
snack. Att vilja vara egen företagare är så 
inpräntat så valet blev till slut ganska enkelt.

Christoffer Thelin tar hand om lönerna, Therése 
Thelin Laurén sköter en del inköp av särskilda 
varor som ska få butikerna att skilja ut sig på 
marknaden. Annars gör syskonen det mesta 
tillsammans.
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KVINNLIGA HEMKÖPSHANDLARE,  som driver butik från 
själva butiksgolvet, är alltså lätträknade i Stockholms 
län. Men Madeleine Brehmer har nu tagit över vd-stolen 
och Sabis efter systern Caroline Cederblad, tidigare 
var det deras far Claes Andersson som drev bolaget.
– Egentligen är jag så mycket handlare som man 
kan bli, även om jag inte kan driva verksamheterna 
från golvet när företaget består av totalt 40 enheter. 
Jag har tät kontakt med de superduktiga butiks-
cheferna och känner mig nära butikerna. 

– Det är märkligt och synd att man inte lyckats bättre 
när det gäller kvinnliga handlare. Sabis verkar ju 
även inom hotell och restaurang, där är en majoritet 
av våra enhetschefer och ledare kvinnor och det 
speglar även den branschen.

På 1950-talet expanderade Slakteriaktiebolaget 
i Stockholm till restaurangbranschen. 2011 gick 
företaget även in i hotellbranschen. 
– Anledningen var att det är svårt att expandera 
genom nya butikslägen i Stockholm, men vi vill 
jättegärna ha fl er butiker och söker med ljus och lykta.  

BUTIKERNA OMSÄTTER cirka 650 miljoner kronor med 
fl aggskeppsbutiken Sabis Fältöversten som draglok 
med drygt 250 miljoner kronor i omsättning.  
– Vi jobbar med fem butiker som är ganska olika och 
en del av framgången handlar om att vi kan plocka 
det bästa från varje butik. 

– Att vara handlare handlar om att jobba med 
ständig utveckling, responsen på allt man gör kommer 
direkt från kunden i butiken, det är det som gör att 
jobbet är så kul, fortsätter Madeleine Brehmer. 

Sabis grundades 1874, Madeleine Brehmers farfar 
köpte företaget 1946.
– Kontinuiteten i familjeföretaget är unik och den 
är en styrka när samhället i övrigt ofta styrs av 
kvartalsekonomin och agerar kortsiktigt.

HAR DET ALLTID VARIT GIVET ATT DU SKA TA ÖVER?
– Nej, jag har pluggat och bott utomlands och jobbat 
med annat, men jag kände kallet själv för 16 år sedan 
när jag började på Sabis, det var inte pappa som 
stod och ropade och tjatade på mig.

Madeleines syster Caroline Cederblad är styrelse-
ordförande och Claes Andersson fi nns alltid i bak-
grunden som bollplank och rådgivare. 
– Han sitter på oerhört mycket kunskap och redan på 
1970-talet var han en modern ledare, han har alltid gett 
oss ett starkt mandat som har gjort oss självständiga. 

Det behövs fortfarande en attitydförändring i branschen, 
enligt Madeleine Brehmer, som ändå är optimist 
när det gäller den kvinnliga representationen.
– Branschen är fortfarande grabbig och jag har fått 
ett dåligt bemötande som kvinna, många gånger. 
Men jag är optimist, dagens yngre kvinnliga talanger 
bryr sig inte ens om gamla konventioner, inget kommer 
att kunna stoppa dem, avslutar Madeleine Brehmer. n

INGA KONFLIKTER?
– Alla fi skar efter det, men nej. Syskon är alltid 
syskon, visst, men vi är väldigt samspelta och 
tar tag i alla frågetecken direkt. Framförallt är 
vi väldigt tacksamma att vi har varandra, 
vi har alltid velat göra jobbet tillsammans, 
avslutar Therése Thelin Laurén. n

THERÉSE THELIN LAURÉN 
driver familjens tre Hemköps-

butiker tillsammans med brodern 
Christoffer Thelin.

Handlarkvinnor · TEMA
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Emma Nilsson 
Billefors
Född: 1991, i Enhörna, Södertälje.
Familj: Make och son, 2,5 år. 
Bor: Värmdö.
Utbildning: Fil.kand. i CSR, universitetsstudier 
i företagsekonomi, Ica Skolans ledarskaps-
utbildningar BLU, FLU, LU och UGL.
Karriär i korthet: Har arbetat sig igenom 
alla olika delar av butiken, sex månaders 
yrkespraktik på Ica centralt inom ramen för 
CSR-studierna.
Fritid: Familj, träning, älskar matlagning. 

Nu har Emma tagit över 
fl aggskeppsbutiken
Efter många år av förberedelser 
har Emma Nilsson Billefors nu tagit 
över rodret för Ica Maxi Nacka.

EFTER SJU ÅR AV FÖRBEREDELSER har Emma Nilsson 
Billefors nu axlat rollen som vd och handlare för 
en av Sveriges starkaste butiker. 
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Susanne tog steget från butikschef till Ica-handlare
För fem år sedan tog Susan 
Bardevik steget från mångårig 
butikschef till Ica-handlare. Ett 
steg som hon aldrig har ångrat.

DET BLEV MÅNGA LÄRORIKA ÅR på Ica Nära Karlaplan 
tillsammans med Ica-handlaren Hans Lundgren 
innan Susan Bardevik tog chansen som handlare på 
nyetableringen Ica Nära Finnboda i Nacka. 
– Jag hade frihet och mandat att driva Karlaplan som 
min egen butik även om jag alltid hade en tät dialog 
med Hasse. Man var engagerad i närområdet och 
stolt över det man gjorde, en härlig tid. 

Susan Bardevik hade fallit på mållinjen en gång 
tidigare innan hon sökte till Finnboda. 
– Jag var kanske lite stukad och hade inte sökt på 
länge, men det här gången gick det hela vägen, 
otroligt.
– Det är ett steg som jag aldrig har ångrat, 
jättemycket jobb så klart men det visste jag ju väldigt 
väl innan.  

Säljare som besöker butiken för första gången utgår 
inte sällan ifrån att det är Susans make Stefan som 
är handlare i butiken. 
– Men hos oss är rollerna faktiskt omvända. Jag vet 
att det fortfarande är få kvinnliga sökande vid 
rekryteringarna, vi kvinnor i branschen skulle behöva 
bli lite tuffare och bättre på att ta för oss.

EMMA NILSSON BILLEFORS brinner för lagidrott och att 
som ledare skapa engagemang och samsyn i gruppen.  
– Det är när olikheterna kommer upp till ytan som det 
går att skapa samsyn på riktigt. 

Hjärtat har hon i ”saluhallen” där hon verkade som 
försäljningschef färskvaror innan hon gick över till rol-
len som ställföreträdande butikschef under de senaste 
två åren.

Generationsskiftet förbereddes och utformades redan 
för sju år sedan, nu är Emma Nilsson Billefors vd och 
handlare sedan mars, med pappa Mats Nilsson som 
bollplank i butiken under ytterligare tre år.

Emma Nilsson Billefors syster är delägare och jobbar 
i butiken, men har aldrig velat bli vd eller handlare.

VAR DET ETT SJÄLVKLART VAL FÖR DIG ATT TA ÖVER 
SOM HANDLARE?
– Ja, åtminstone sedan jag studerade på universitetet 
och praktiserade, det växte fram och blev väldigt 
tydligt då att det var i butik jag ville vara.   

Ica Maxi Nacka omsätter 700 miljoner kronor netto, 
livs, och hör därmed till en av de framgångsrikaste 
butikerna i hela riket.
– Det är en stor utmaning som jag är väldigt ödmjuk inför. 

BLIR DET SVÅRT ATT SKAPA NYA MÅL I BUTIKEN?
– Nej, man ska alltid ha som mål att bli ännu bättre, 
varje dag. Helt avgörande för oss i framtiden är att vi 
jobbar ännu mer med en starkare butiksupplevelse.  

HUR SER DU PÅ ATT KVINNLIGA HANDLARE 
ÄR OVANLIGA INOM MAXI-PROFILEN?
– Det blir en fördel att få vara med och bidra till ökad 
mångfald inom profi len, det märks att alla kollegor 
ställer sig positiva till det också.  n

– Det går att kombinera familj med karriär men jag 
tror ändå att det är det som är en stor anledning till 
att många kanske tvekar i stället för att ta steget 
fullt ut.  

Susan Bardevik sitter även som förtroendevald i Ica-
handlarnas Förbunds distriktsstyrelse Öst, som en av 
två kvinnliga handlare bland totalt 15 ledamöter. 
– Jag kan rekommendera alla som får chansen att 
jobba som förtroendevald att prova på det, för mig 
känns det viktigt att ge något tillbaka.

Det har varit en annorlunda och utmanande resa att 
sätta butiken i Finnboda, enligt Susan Bardevik. 
– Hur kul som helst, men ingen lätt match så klart, 
vi har ju stora drakar till konkurrenter. 
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Annette Claesson
Född: 1978, i Borås.
Familj: Sambo, två barn. 
Bor: I Sollentuna.
Utbildning: Hotell- och restauranggymnasium, 
Ica Skolans ledarutbildning BLU. 
Karriär i korthet: Butikskarriären startade i 
Borås 1997, butikschef Ica Nära Furuviks 2001, 
tog över som Ica-handlare 2012.  
Fritid: Träning, särskilt löpning. 

ANNETTE CLAESSON TOG ÖVER  Ica Nära Furuviks 
i Råsunda, Solna, efter den legendariske handlaren 
Ingemar Furuvik, 2012. 
– Det är som att komma hem varje dag, älskar min butik. 

Butiksytan viker ut sig via trappor och olika skrymslen 
och prång och är fördelad på tre olika plan. Alla varule-
veranser måste hissas upp till butiken i små portioner 
via den trånga och antika varuhissen. Ännu händer 
det att Ingemar Furuvik rings in till butiken när hissen 
strular eftersom ingen känner den gamla maskinen 
lika bra som han gör.
– Ingen butik går av sig själv, det är inte det jag menar, 
men det blir så mycket mer slit med allt här, dubbelt så 
mycket som i en vanlig butik, säger Annette Claesson.

Teamet måste vara på helspänn hela tiden, inte minst 
när det gäller äldre eller rörelsehindrade kunder som 
har svårt att ta sig upp och ner i trapporna.

Råsundas tung-
jobbade butik kräver 
sin handlarkvinna
Annette Claesson driver med framgång Stockholms äldsta 
och charmigaste butik – som troligen även är den mest 
tungjobbade butiken. 
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Susanne tog steget från butikschef till Ica-handlare
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Susan Bardevik
Född: 1974, i Kawasaki, Japan.
Familj: Maken och butikskollegan Stefan 
Bardevik, två barn, två hundar.  
Bor: Nynäshamn.
Utbildning: Ica Skolans ledarutbildningar 
BLU, FLU och LU. 
Karriär i korthet: Arbetat i butik sedan 15 års 
ålder, butikschef sedan 28 års ålder på Ica Nära 
Karlaplan, Ica-handlare i Finnboda, Nacka, 
sedan 2015. 
Fritid: Resor, helst till Italien, alltid något 
inredningsprojekt på gång. 

– Hur skulle vi utmärka oss i förhållande till butikerna 
i närområdet som är så himla bra – Ica Kvantum 
Sickla och Ica Maxi Nacka – det har varit en väldigt 
spännande resa. 

Det nya området Finnboda fi ck en ganska idyllisk 
start, men sociala problem har på senare tid blivit 
alltmer påtagliga. Som så ofta faller ett ansvar på 
områdets Ica-handlare. 
– Det är en dramatisk och olustig utveckling just nu 
med droger, inbrott och stölder i butiken och det har 
fallit lite på mig att försöka styra upp problemen. 
Jag har nu förberett möten med polisen, kommunen 
och alla bostadsrättsföreningar, avslutar Susan 
Bardevik.  n

– Det är inte alla som klarar av att jobba här, det gäller 
nog oavsett om man ska kliva in som medarbetare 
eller som handlare i butiken.

Trots ny konkurrens har Annette Claesson stadigt ökat 
omsättningen som i år ser ut att landa på 32 miljoner 
kronor netto. Det blir ett riktigt starkt år, trots att bu-
tiken har tyngts av sjukskrivningar kopplade till corona. 

Annette Claesson har utökat den egna arbetsinsatsen, 
från redan höga nivåer, när det gäller den dagliga driften. 
– Det blir långa dagar, från fem på morgonen till 18, 19 
eller 20. Bara jag får min lilla återhämtning så är jag på 
gång igen. En riktigt bra butik varje dag är det viktigaste. 

Det fi nns många kvinnliga talanger som inte ens
tycker det är mödan värt att ta chansen som handlare, 
eftersom tillsättningarna alltjämt domineras av män, 
enligt Annette Claesson. 
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– Det är synd, tidigare talade man om att 2020 skulle 
fördelningen vara 50/50, men det blev inget av det. 
Ica skulle även kunna pusha befi ntliga kvinnliga hand-
lare att ta nästa steg.

VILL DU SJÄLV GÅ VIDARE?
– Det är väldigt lätt att bli kvar här, man är med i spelet 
hela tiden, men absolut, en ny butik kan bli ett nästa 
steg lite senare, avslutar Annette Claesson. n
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Claes Källén är mannen 
som vet det mesta om 
Villa Adolfsberg.
Ryktena om att huset 
har varit en ambassad 
är nästan sanna.  

Mannen som växte upp i 
föreningens ögonsten 

CLAES KÄLLÉNS MAMMA BODDE KVAR i huset till 
sin bortgång, 1998, varpå de tre sönerna sålde villan 
till AB Vin-Trägårdh. 
– Tyvärr gjorde de sig av med den stora Baccarat-
kristallkronan som lyste upp hela salongen, jag antar 
att de sålde den, den var säkert värd en halv miljon 
kronor.

SLHF köpte huset av Vin-Trägårdh 2006, efter skanda-
lerna med mutor till butikschefer på Systembolaget. 
Claes Källéns pappa köpte Villa Adolfsberg 1946, huset 
låg vid tidpunkten inom signaltruppernas område, S1.
– Vi hade en egen grind som vi kunde använda men kom 
vi med bil så fick vi passera via vakten. Det var trevligt 
att träffa bassarna och de hjälpte oss med olika små-
sysslor i trädgården och tjänade lite extrapengar. 

Det sägs att den magnifika takmålningen i matsalen 
kommer från Gustav III:s gamla opera.
– Den tidigare ägaren, jag tror att han hette Karlsson, 
han ägde även operan som skulle rivas och han fick 
nog med sig den på något sätt. Tyvärr finns det ingen 
inventarieförteckning från den gamla operan, vi har 
kollat med stadsarkivet, säger Claes Källén.

Den magnifika spegeln fanns också i huset när familjen 
Källén köpte det. 
– Den skulle också kunna vara från den gamla operan.   
Claes Källén föddes 1943, han bodde i villan 1949–1970.

Pappa Stig Källén gjorde en chansning vid köpet 
av huset, han visste att arrenderätten skulle gå ut. 
1960 fanns så bara två alternativ, antingen bränna 
villan eller få till en ny överenskommelse med 
kommunen. 

Allt slutade lyckligt i och med att en ny tomträtt 
skapades och ersatte arrenderätten, men 140 meter 
från det ursprungliga läget, den 180 ton tunga 
14-rumsvillan hade att flyttas i ett stycke.
– Vi fick spränga berg och mura en ny grund, huset 
lyftes upp på balkar och rullades på stockar väldigt 
långsamt, kanske en meter om dagen. På mitten 
fick man svänga nittio grader eftersom det stod en 
pumpstation i vägen. Mamma sprang med ölkorgar 
till gubbarna som jobbade, berättar Claes Källén.   

I och med att familjen bekostade hela flytten skrevs 
en förmånlig ny tomträtt om en krona om året i 40 år.
– Jag skulle tro att den har gått upp lite nu, säger 
Claes Källén.    

SLHF:are har hört olika och obekräftade uppgifter 
om att villan tidigare ska ha varit en ambassad, 
nu kan Claes Källén reda ut begreppen en gång för alla:
– Pappa var hovrättsassessor och 1970 blev han 
generalkonsul för Jordanien, det fanns ingen ambassad 
men det passade bra att ha konsulatet i villan eftersom 
den är så stor och representativ.

– Allt som skulle exporteras gick genom huset, 
vi hade en gubbe, min morbror, som stämplade 
alla papper och utfärdade alla visum, berättar 
Claes Källén.   

Claes Källéns föräldrar stod värdar för otaliga stora 
fester med uppåt 80 sittande gäster. Och när det var 
föräldrafritt hände det inte sällan att bröderna Källén 
drog med sig stora följen hem till efterfest, från natt-
livet i dåtidens Stockholmsvimmel.
– Pappa hade byggt en bar i gången som vetter mot 
orangeriet, ibland var vi nog uppåt hundra personer 
som festade. 

Claes Källén har besökt villan en gång efter SLHF:s 
förvärv, han träffade tidigare vd Ragnar Fransson.

VILLAN FLYTTADES 140 METER i ett stycke till det nuvarande läget på 1960-talet.
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”Pappa var hovrätts-
assessor och 1970 
blev han general-
konsul för Jordanien, 
det fanns ingen 
ambassad men det 
passade bra att ha 
konsulatet i villan 
eftersom den är så 
stor och representativ.”
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– Han bodde ju på övervåningen där vi bröder bodde, 
det var kul att se allt igen.

I vintras tog Claes Källén återigen kontakt med SLHF, 
vd Peter Reneström som tillsammans med Janne Svärd 
från kansliet har varit på besök i hemmet på Jungfru-
gatan och hört hans spännande historier och tittat på 
många intressanta bilder, som föreningen har fått för-
månen att kopiera och bevara digitalt i föreningsarkivet. 
– Jag hoppas att jag ska besöka er och huset igen, 
så fort det lugnar sig lite med smittoläget och så, 
avslutar Claes Källén.  n

CLAES KÄLLÉN, till höger, berättar intressanta historier 
och visar bilder för Peter Reneström och Janne Svärd 
från SLHF i hemmet på Jungfrugatan. 

STIG KÄLLÉN LÄT BYGGA en bar i gången som vetter mot orangeriet.

CLAES KÄLLÉNS FÖRÄLDRAR, Stig och Marianne 
Källén, i matsalen. Familjen köpte huset 1946 
av Henning Sjöberg, dåtidens stora kändis-
advokat i Stockholm. 
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SLHF-golf
FÖR FJÄRDE ÅRET I RAD arrangerades SLHF-
Golfen och även i år besöktes Salems GK 
och deras utmanande bana. 

Årets vinnare blev Magnus Agrell, Ica Super-
market Käppala. Bästa dam blev Monica 
Bloom, Ica Supermarket Södra station.  n

Långsammaste 
snabbmaten
FÄRSKVARUKLUBBENS FÖRSTA TRÄFF för hösten blev 
en succé med ett 30-tal deltagare på plats (corona-
anpassat). Stjärnkrögaren Johan Jureskogs föreläsning 
kröntes med grill och avsmakning av bland annat en 
fantastisk entrecote. Jureskogs restauranger nischar 
in sig på ”Sveriges långsammaste snabbmat” och 
”snabbmat utan skräp”.  n

VAD SÄGER DU TILL REPORTERN I BUTIKEN? 
SLHF arrangerar en workshop tillsammans med 
Johan Bratt, känd från bland annat TV4 Nyheterna. 
Ett par autentiska case relevanta för handlare 
kommer att tas upp, till exempel de återkommande 
granskningarna kring butikernas lönsamhet. 
Johan Bratt serverar praktiska verktyg för hur man 
bör agera i samband med en intervju, det blir även 
praktiska övningar. Grunderna för medielogiken 
kommer att gås igenom, med inblickar om hur 
allt fungerar bakom kulisserna på en redaktion.

Tid: 22 oktober, start med fi ka klockan 17.00.
Anmälan: Senast 15 oktober till bokning@slhf.nu  n

När reportern kommer till butiken

Nytt från Seniorklubben
All verksamhet ligger fortsatt nere när det gäller oss 70-plussare, även bridgen. 
Vi följer självklart myndigheternas rekommendationer och återkommer 
så fort det blir lättnader. Möjligen kan man tänka sig en julfest med 
ett begränsat antal deltagare, vi får se.

Ta hand om er på bästa sätt tills vidare, glöm inte den dagliga 
promenaden, vi hörs och ses så snart som möjligt!

Olavi Ruuskanen Peldán, 
ordförande i Seniorklubben.
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