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Alingsås. Ica Supermarket i Alingsås satsar på mental 
coachning för alla chefer och avdelningsansvariga för att 
skapa en organisation som jobbar mot samma mål.

– Man måste må bra för att kunna prestera på jobbet, 
säger handlaren Dejan Vulevic.

Stress och press har för 
många blivit en naturlig del 
av vardagspusslet. Sam-
tidigt som vi vet att stress 

bryter ned immunförsvaret och 
gör oss sjuka både fysiskt och 
psykiskt.

– Psykisk ohälsa har blivit allt 
vanligare och vi som företag är 
inget undantag, säger Dejan Vu-
levic, som sedan i höstas satsar 
på att utveckla ”det inre ledar-
skapet” med hjälp av ett externt 
utbildningsföretag.

Han menar att stress inte bara 
är arbetsrelaterat utan ofta en 
blandning av den privata situatio-
nen och hur man upplever kraven 
på jobbet, något som går att lära 
sig att hantera.

– Ledarskap och personlig ut-

veckling har alltid legat mig varmt 
om hjärtat. Jag är själv aktiv inom 
idrottens värld, som handbolls-
tränare, och vet hur långt man kan 
komma genom att satsa på mental 
coachning. Att må bra är en för-
utsättning för att kunna prestera 
och fatta kloka beslut, säger han.

Nyckelorden för utbildningen som 
både han själv och tolv av med-
arbetarna just nu genomgår är 
ledarskap, självinsikt, fokus och 
passion. I programmet ingår bland 
annat personlig analys, mental 
träning, individuell coaching och 
coaching i grupp.

– Tanken är att inte bara öka ar-
betsglädjen utan även effektivi-
teten och lönsamheten, förklarar 
Ingalill Vestman, utbildare inom 
Personligt Mästerskap.

Hon träffar gruppen på Ica Su-
permarket Alingsås en halvdag åt 
gången vid sex tillfällen och mel-
lan gångerna får de hemuppgifter. 
En av dessa är att varje dag avsätta 

20 minuter för avslappning, hem-
ma eller på jobbet, med ett men-
talt träningsprogram i hörlurarna.

– Det gäller att lära sig både 
tankevila och att fokusera för att 
fatta rätt beslut och springa på rätt 
bollar, säger Ingalill Vestman, och 
förklarar att framgång handlar 
om att bryta negativa självbilder, 
mönster och attityder.

Och att förutsättningen för 
detta är en hög nivå av personligt 
välbefinnande.

Parallellt med den mentala coach-
ningen har Dejan Vulevic format 
en ny organisation där alla ledare 
har ett eget ansvarsområde där 
han eller hon har ansvaret fullt ut.
Vad hoppas du få ut av det här?
– Jag vill ha en välmående orga-
nisation med medarbetare som 
trivs på jobbet och som har både 
glöd och engagemang. Tillsam-
mans ska vi skapa Alingsås ledan-
de färskvarubutik – det är målet, 
säger han.

FAKTA. Ica Supermarket, 
Alingsås

 
Handlare: Dejan Vulevic.
Omsättning, brutto mkr: 85.
Butiksyta: 1 300 kvadratmeter.
Antal medarbetare: 35.
Antal artiklar: 19 000.
Antal kassor: 4 + 2 (förbutiken).
Öppettider: 7-22 alla dagar. 
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Konkurrensen från  
andra Ica-butiker, Coop 
Forum, City Gross och 
Willys är tuff i regionen.  
Det är nödvändigt att 
sticka ut och det kom-
mer vi att göra

Jonas Persson, stf handlare för 
Ica Kvantum Munken i Skara, som 
renoverar för tio miljoner. 

Vad har du fått ut 
av utbildningen 
hittills?

Jeanette 
Andersson, 
ansvarig kött:
– Jag har blivit 
bättre på att 
lyssna på mina 
inre signaler så 
att stressnivån 
inte skenar iväg, säkert mycket tack 
vare att det ingår i utbildningen att 
göra avslappningsövningar 20 mi-
nuter varje dag. Jag märker att det 
gör mig både piggare och lugnare 
som person – förut blev jag mer 
förbannad.

Lize Evertsson, 
ansvarig frukt- 
och grönt:
– Jag har blivit 
mer harmonisk 
och närvarande 
som person, 
både hemma 
och på jobbet. Livet känns enklare 
och jag har inte längre ont i axlarna 
– de åker liksom inte upp på samma 
sätt som de gjorde förut när jag var 
spänd. Sedan är det grymt pep-
pande att jobba med målbilder. 

Camilla Berg,  
ansvarig  
kolonial:
– Jag är en 
person som kan 
gå från noll till 
hundra på en 
sekund, så för 
mig är det en utmaning är lära mig 
att slappna av samtidigt som jag 
inser att det gör att jag presterar 
bättre. Sedan har det varit bra att 
ta fram en gemensam målbild som 
alla är med på och där vi kan pusha 
varandra.

Carina Wuo-
kila, ansvarig 
färskvaror:
– Jag tycker 
att kursen är 
fantastisk och 
vet att den 
kommer att ge 
mig ännu mer innan den är slut. Jag 
känner redan att jag blivit mycket 
lugnare som person, att jag inte 
stressar upp mig i onödan utan vet 
att saker och ting löser sig bäst om 
jag bara prioriterar rätt. 

Mental coachning 
stärker arbetslaget

Handlare Dejan Vulevic har tagit initiativet till utbildningen. Bland annat ingår 
ett dagligt avslappningsprogram till ett ljudband.  

GEMENSAMT MÅL. Personlig analys, 
mental träning, individuell  coachning 
och coachning i grupp ingår i det 
program medarbetarna på Ica Super
market i Alingsås följer. Tillsammans  
ska de öka arbets glädjen och effek
tiviteten.  FOTO: AGNETA RENMARK
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kvadratmeter. Så mycket ska Euro
cash i Töcksfors vid norska gränsen 
växa med. Det sker genom att den 
egna godisbutiken Supergott stängs 
och den ytan blir en del av butiken.  City Gross i Gävle kommer att bli 

mer kompakt.  FOTO: MARTIN ROSENGREN

I KORTHET

City Gross vill minska ytan på sin 
butik i Gävle. Men enligt press-
chefen Mikael Lagerwall handlar 
det inte om att butiker går dåligt. 

– Tvärtom ökar både omsätt-
ning och antalet arbetade tim-
mar. Men med smartare logistik 
kan vi skapa effektivare butiker. 
Vi ser över alla våra City Gross-
enheter och minskar ytorna i en 
del fall där det är möjligt. 

Handlarna Claes-Göran och 
Henric Rydberg lämnar Ica Maxi 
i Sandviken efter 14 år och flyttar 
delvis hemåt. Nu är det klart att 
de blir handlare för den nya Ica 
Maxi i Flemingsberg i Stockholm. 

– Vi söker nya utmaningar och 
jag bodde i Södertälje tills jag var 
tolv år. Vi kommer till ett väldigt 
intressant och expansivt om-
råde, säger Henric Rydberg. 

Sista hindret för nya C4 Shop-
ping i utkanten av Kristianstad 
är undanröjt. Detta sedan Mark- 
och miljööverdomstolen inte tar 
upp ett överklagande från Fastig-
hetsägarna Syd. Det innebär 
också grönt ljus för en ny City 
Gross.

Butiken blir totalt 6 500 kva-
dratmeter stor och beräknas 
öppna 2017. 

Med mindre yta blir 
City Gross effektivare

Lämnar Sandviken 
för att öppna ny Maxi

Klart för en ny  
City Gross i Skåne

I KORTHET

I oktober stängde Netto i Olof-
ström. Nu är en ny livsmedels-
butik på väg in i lokalen.

Fastighetsägaren Säljfast har 
redan kommit överens med en 
ny handlare, skriver Sydöstran.

– Men vi måste ha med oss en 
grossist som kan leverera varor 
också och den grossisten har inte 
lämnat besked ännu, säger Frank 
Arnesson, vd på Säljfast.

Matrebellernas nya butik i 
Katrine holm kommer att heta 
Matpiraten. Med tillägget ”med 
passion för mat och människor”.

– Pirater är populära bland 
barn och namnet stämmer väl 
med att vi sticker ut och vågar ta 
en fight med den övriga handeln, 
säger delägaren Patrik Wirlén.

Siktet är inställt på att öppna i 
slutet av februari.

Coop Gotland tar begreppet 
närproducerat till en ny nivå 
med sitt lokala EMV-sortiment, 
Extremt Närproducerad Koope-
rativ. En av varorna, äpplemust. 
tillverkas direkt utanför butiks-
entrén i ett mobilt musteri. 

– Det enda problem vi har är att 
efterfrågan är större än tillgång-
en, säger Martin Kristensson, 
färskvaruchef på Coop Forum. 

Ny butik i Nettos 
gamla lokaler

Rebeller blir pirater  
i Katrineholm 

Tillverkar varor  
utanför butiken 

Mio Svahn och Patrik Wirlén blir Matpi
ratens handlare.  FOTO: LARS WELIN


