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Handfasta tips från en
framgångsrik företagare

Saab mer populär
som tjänstebil
Stockholm

Saab ökar i popularitet bland företagsköparna. I
s eptember registrerades 587 bilar från Saab, en ökning
med 177 procent jämfört med september i fjol.
Volvo är det mest populära tjänstebilsmärket med
2 536 bilar, en ökning med 19 procent. Volkswagen är
tvåa med 1 206 registrerade bilar i september.
Hela tjänstebilsmarknaden har ökat med 85,4 procent
jämfört med krisåret 2009, enligt tjänstebilskonsult
företaget Ynnor.
TT
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Våga, vårda, vinn är
entreprenören Therese
Albrectsons ledord.
Ord hon gärna upp
repar.
– Våga vara annor
lunda, våga sticka ut.
Tro på dig själv, ge
aldrig upp, uppmanade
hon under sin före
läsning på Högskolan
Väst.

Energisk och intensiv är
hon definitivt. Vid 25 års
ålder är Therese Albrecht
son en framgångsrik entre
prenör som vunnit priser
som Europas bästa unga
entreprenör, Årets kvinna,
Sveriges ovanligaste före
tagerska och Sveriges före
tagerska och framtida
ledare.
Ovanlig är hon också
i bemärkelsen att hon som
ung kvinna så generöst delar
med sig av sina misstag.
n

Pojkvänskris
Som när hon för några år
sedan talade i Prag framför
EU-kommissionärer och
inledde med att på engelska
säga pojkvänskris i stället för
finanskris. (Genom det felaktiga ordvalet fiancé-crise
i stället för finance-crise:
”Yes, we can solve this fiancé
crise!”). Alla skrattade, så hon
sa det en gång till.
Eller när hon berättade
att hennes lärare på musik
linjen i grundskolan tog
henne åt sidan och talade
om för henne att hennes
begåvning definitivt inte
handlade om musikalitet.
– Även om det kändes
jobbigt då, så är det viktigt
att hitta det man är bra på.
Och det mesta går att
vända till något positivt.
– Inledningen och avslut
ningen på talet i Prag gick åt
helvete, men resten var per
fekt. Jag klarade av att ta det
steget, hålla ett tal på engel
ska i det sammanhanget. Det
är inte farligt att göra fel.
Bestämde sig
Lyckligtvis var läraren
i grundskolan så pedagogisk
att han fick henne att foku
sera på och lista det hon är
bra på. Så vid 19 års ålder
bestämde hon sig för att bli
Europas bästa entreprenör.
– Jag stötte på motstånd,
men det viktigaste är att
man själv tror på det man
gör och inte bryr sig om nej
sägare. Fokusera på sin driv
kraft och energi och inte det
som man inte har. Det hand
lar om idogt arbete, det
gäller att ligga i, säger hon.

fakta

Tips från Therese

Bra fart
i motorhandeln

■■VÅGA satsa, våga vinna,

våga lyckas men framför
allt VÅGA misslyckas.
■■VÅRDA alla kontakter
man knyter, kunder men
också sig själv, sin familj
och sina vänner. Det är
viktigt att man som före
tagare har balans i livet
med tanke på att det ofta
är en berg och dalbana att
driva eget.
■■VINN över rädslan, tron
på sig själv så vinner man
sin dröm.

■■ Det är fortsatt bra drag

i den svenska tjänste
produktionen, som steg
med 4,9 procent i augusti
jämfört med samma
månad i fjol. Starkast gick
motorhandeln som ökade
med 13,2 procent, enligt
SCB. 
TT

Svenskar rikare
på utländska aktier

Marknadsföring

■■Kontakter – mun till mun

Nu ska det satsas mer på att få fram miljövänligare bilar. Energimyndigheten har beslutat att lägga 80 miljoner kronor på
utbildning och forskning kring framtidens bilar. På bilden syns Saabs nya el-sportkombi.

Storsatsning för
miljövänligare bilar

PR
■■Sälj! Sälj inte på det
klassiska sättet, skapa relation och stick ut.
■■Tydlig i så väl marknadsföringen som affärsidé, information på hemsida och
i material som i utförande.
■■Fokus! Tråkighetslistan
– fokusera på din kärnverksamhet och gör en tråkighetslista med de saker som
du inte vill göra men måste
i början för att du inte har
ekonomi.
■■Rak och öppen dialog.
■■Vänta INTE på att något
ska hända – då händer
inget! – Bestäm dig och
sätt upp deadlines i små
etapper så att det blir gjort.

TROLLHÄTTAN

80 miljoner till utbild
ning och forskning
kring framtidens bilar.
Det står klart efter ett
beslut fattat av energi
myndigheten.

80 miljoner kronor ska
avsättas till forsknings
programmet Energieffek
tiva vägfordon. Ett beslut
fattat av energimyndig
heten för att rusta bil
industrin inför de stora
utmaningarna som väntar i
framtiden där de ökade
kraven på bland annat
n

Konstruktiv kritik är
något du utvecklas av, det är
bra understryker hon.
Begränsningar sätter du
i ditt eget huvud. Det hand
lar om rätt inställning, rätt
attityd. Sätt upp en tidsplan
och sätt igång nu, är hennes
råd.
– Det är viktigt att gå
igenom vad man är bra på,
det ger kraft. Gör det du är
bra på. Det handlar om att
göra i stället för att bara
planera. Kör i stället för att
bara tänka. Gör det du
brinner för! Sätt igång nu,
ta ansvar och kom till skott!

Göteborg

Volvo Personvagnar
möblerar om bland
cheferna.
In kommer en Geelyman. Ut går en Fordman.

bengt
öster
0521 - 57 59 09

På tisdagen utsågs Free
man Shen till ny chef för
Volvos verksamhet i Kina.
Han ska ansvara både för
den industriella delen, där
det spekuleras kring lokal
produktion, och den kom
mersiella delen där planen

■■

Foto

0520 - 42 27 46

utveckling av nya typer av
fordon och anpassning av
motorer till nya typer av
bränsle. Satsningen kom
mer att pågå mellan 2011
och 2015.
Det nya forsknings
programmet är ett komple
ment till det redan befint
liga samarbete mellan myn
digheten och bilindustrin,
där satsningarna är mer
marknadsnära. Stödet ges i
stället till forskning och
kunskapsuppbyggnad,
genom att det främst riktar
sig till universitet och hög
skola.

– Programmet kommer
att spela en strategiskt vik
tig roll för utveckling av
kunskap och kompetens
inom området eftersom
behovet av högutbildad
personal växer. Vi ser det
som en helt nödvändig sats
ning i arbetet för att nå
visionen om ett fossilfritt
samhälle, säger Greger
Ledung vid Energimyndig
heten i ett pressmed
delande.
Forskningsprogrammet
kommer att innefatta el-,
elhybrid-, laddhybrid- och
andra hybridfordon inklu

Stark uppgång
för svenskt stål
Efterfrågan på svenskt
stål stiger kraftigt. Bara
i år ökar den svenska

■■

sive bränslecellsfordon, for
don med energieffektiva
förbränningsmotorer för
förnybara och fossila bräns
len, aerodynamik, tillämp
ning av lättvikt- samt annan
teknik för att minimera for
donens bränsleförbruk
ning.
I dag står transport
sektorn för 40 procent av de
totala koldioxidutsläppen i
landet, främst på grund av
sektorns starka fossil
beroende.
Anna Sofia Dahl
0520 - 42 26 00

Volvo Personvagnar rör om i toppen

text

tomas
fasth

Svenskarnas investe
ringar i utländska aktier
och andra värdepapper
ökade med hela 16 procent
eller 407 miljarder kronor
under fjolåret. Vid
utgången av 2009 uppgick värdet till nästan
3 000 miljarder kronor. TT

■■

marknadsföring är extremt
bra och effektivt.
■■Sociala medier – utnyttja
och använd denna gratismarknadsföring till exempel Facebook, Twitter och
introduktionsfilmer via
youtube.

ERFAREN.

Första företaget har hon sålt, i dag driver hon tre företag. Entreprenören Therese Albrechtson från Partille
föreläste vid Högskolan Väst och delade generöst med sig av egna erfarenheter och misstag. ”Det går att lyckas även om
man misslyckas. Det gäller att våga”, understryker hon.

är att Volvos försäljning ska
öka rejält.
– Det här är ett steg för att
vi ska in i Kina med full kraft
så snart som möjligt, säger
Olle Axelson, Volvo PV:s
informationsdirektör.
Ännu är inga beslut fat
tade om en Volvofabrik i
Kina, enligt Axelson.
Freeman Shen är född
1970 och har varit vice vd i
Geelykoncernen sedan
2009 samt fungerat som
rådgivare åt Geelys och
Volvo PV:s styrelseord

förande Li Shufu. Han sitter
också i Volvo PV:s styrelse.
Tidigare har Freeman
Shen varit chef för Fiat
Powertrain i Kina och haft
chefsjobb i USA.
Posten som operativ chef
för Volvo PV:s industridel,
i praktiken bolagets näst
högste chef, tas bort helt.
Steven Armstrong, som haft
den tjänsten, går tillbaka till
att jobba för Volvos förre
ägare Ford.
I stället ska cheferna för
produktutveckling, produk

tion, inköp och kvalitet samt
specialvagnar rapportera
direkt till nye vd:n Stefan
Jacoby.
”För att snabba upp
beslutsprocessen och sam
tidigt ta väl underbyggda
affärsbeslut är det viktigt att
bredda representationen i
företagsledningen”, är Jaco
bys
kommentar
till
omorganisationen enligt ett
pressmeddelande.
Karin Olander
TT

s tålkonsumtionen med
över 50 procent och
närmar sig de nivåer den
låg på före djupdykningen
efter den globala finans
krisen. 
TT

Möbeljätten Ikea
expanderar i Sverige
Möbeljätten Ikea ska
bygga fyra nya varuhus
och nyanställa runt 1 000
personer i Sverige under
de närmaste åren. De nya
varuhusen ska som bekant
byggas i Uddevalla samt
i Västerås, Borlänge och
Älmhult. 
TT
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Bokningslyft
för resejätte
■■ Bokningsläget inför vin

tern och nästa sommar ser
gynnsamt ut, enligt den
brittiska resekoncernen
TUI Travel, som bland
annat äger Fritidsresor.
I Norden har bokningarna
lyft med 18 procent inför
sommaren 2011. 
TT

Ränteändring
Handelsbankskoncernen höjer från och med den 7 oktober 2010
nedanstående räntor med anledning av ändrade marknadsräntor.
Ändringen gäller inte basränterelaterade och fasta räntor.

INLÅNING
Konton för sparande

Ny ränta %

Ändring %-enhet

Framtidskonto

1,35

+0,25

Skogslikvidkonto/Skogskonto/
Skogsskadekonto

1,65

+0,25

e-Kapitalkonto
Saldo på minst 100 000 kr
ränta från första kronan

0,70

+0,20

Sparkonto
över 250 000 kr
100 000 - 250 000 kr
upp till 100 000 kr

0,65
0,30
0,20

+0,20
+0,10
+0,10

Pensionskonto (IPS)

0,55

+0,20

Konton för transaktioner

Ny ränta %

Ändring %-enhet

Allkort
upp till 100 000 kr

0,65

+0,20

UTLÅNING
Handelsbanken och Handelsbanken Finans

Ändring %-enhet

Rörlig ränta privatpersoner
Rörlig ränta företag

+0,25
+0,35

Stadshypotek

Ändring %-enhet

Rörlig ränta privatpersoner/företag
Lån med fast ränta berörs inte av ändringen.

+0,25

Avgiftsfria tjänster för privatpersoner:
Internet | Bostadslån i Stadshypotek | Telefontjänster | Frikort
www.handelsbanken.se

