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Nordens största affärstidning – nu 389 000 läsare
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SVANBERGS

SUPERSKRÄLL
Vinstrekord trots krisen
I GÅR

+11,8%

I Ericsson presenterade ett rekordresultat
i går – en vecka tidigare än planerat på grund
av marknadens negativa förväntningar. Med
75 miljarder i kassan ska telekomjätten slå
knockout på konkurrenterna. I NYHETER 6–9

Nya krisåtgärder
från regeringen

Riksgälden
sågas i rapport

Regeringen, med näringsminister Maud Olofsson,
sätter press på Almi att
låna ut pengar till fler och
större företag. I NYHETER 12

Riksgäldens övertagande av Carnegie
får stark kritik av
Aktiespararna.
I NYHETER 11

Efter rapportrallyt i Ericsson:

DRAG RUNT ZLATANS BÅGE
Zlatan Ibrahimovics superutrustade Harley Davidson
är en av de stora
publikmagneterna
på årets MCmässa
i Älvsjö.

I MOTOR 22
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Fortsatt spänt
i Grekland
Det oroliga läget
i Grekland håller i sig.
DI rapporterar från
ett skakat Aten.
I REPORTAGE 18–19

upp till bevis för Nokia

VINNANDE
INITIATIVKRAFT
Svenska
Therese
Albrechtson
har utsetts
till Europas
bästa unga
entreprenör. I 14
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Hon blev årets
unga entreprenör

I MORGON FREDAG
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Therese Albrechtson är Europas bästa unga
entreprenör. Det är i affärstidningen
Business Weeks årliga tävling som 23-åringen från Göteborg tagit hem flest röster
i Europa.
”Jätteroligt. Det här kan betyda en hel del
för min karriär”, säger hon.

SAABCHEFEN
OM GRIPENS FRAMTID
OCH NORGEHISTORIEN

Therese Albrechtson startade
sitt entreprenörskap efter att
ha gått ut gymnasiet i Partille utanför Göteborg. Efter
att ha blivit
drogad på
krogen
grundade
hon som 19åring bolaget
Bodyguard,
som bland
annat sålde
försvarssprayer. Bodyguard
visade vinst redan
efter ett halvår. I
fjol sålde hon företaget, som då omsatte 6 miljoner
kronor.
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MARIE-LOUISE EKMAN:
”DRAMATEN ÄR
MIN PJÄS”

”Business Weeks tävling
ordnades för tredje gången
och jag fanns med bland de
tusentals som noiminerades
i Europa. Man sållade ut
14 stycken, bland annat
genom intervjuer.”
Kommer att synas
”Sedan röstade läsarna
och jag fick flest röster
i Europa. Det fanns
även
deltagare
från Afrika och
Mellanöstern,
och om man tar
med de områdena blev
jag tvåa”,
säger
Therese
Albrechtson.
Har priset
någon
betydelse?

”Priset delas
ut vid en
stor gala
i Lon-

Föreläsare
I dag är hon hälftenägare i Iboard,
som är agent i Norge
och Sverige för interaktiva whiteboards. Dessutom äger hon det nygrundade bolaget Greyzone, som
säljer smycken och kläder.
Men främst är hon föreläsare och utbildare. Hon verkar inom bolaget Albrechtson Holding, med en omsättning på 1 Mkr.
”Det är utbildning och
föreläsning som jag brinner
för just nu, och det är här jag
satsar mer och mer. Jag har
också insett att jag är bättre
på att starta och dra i gång
bolag än på att förvalta dem.
Därför sålde jag Bodyguard”,
säger
Therese
Albrechtson.

MALDIVERNAS SOPBERG
– PARADISETS BAKSIDA

Hur gick det till att du blev
Europas bästa unga entreprenör?

don i mars och jag kommer
naturligtvis att synas i Business Week, vilket innebär en
helt annan exponering. Redan nomineringen ledde till
att jag fick samtal från folk
som ville boka in mig som
föreläsare utanför Sverige.”
Hur känns det?

”Det är roligt. Jag är glad
över uppmärksamheten, glad
över att någon ser vad
jag gjort”, säger Therese
Albrechtson.
Har fått fler titlar
Sedan tidigare har hon
utsetts till Årets kvinna av
tidningen Damernas Värld
och till Årets ovanligaste
företagare
av
Svenskt
Näringsliv.
Therese Albrechtson är en
upptagen ung kvinna, med
90–100 resdagar per år.
”Nästa vecka föreläser jag
i Arvidsjaur, Luleå, Varberg
och Stockholm”, säger hon.
Vad består priset av – ära,
pengar eller en ful vas?

”Jag tror att det är ära och
en ful vas. Men i fjol fick
vinnaren 10 000 euro, så jag
hoppas att det är så nu
också.”
MOSSE WALLÉN
mosse.wallen@di.se
08-573 652 66

Di

FAKTA

Therese Albrechtson
I Ålder: 23 år.
I Familj: Pojkvän, mamma,
pappa och bror.
I Bor: I lägenhet i centrala
Göteborg.
I Aktuell: Utses till Europas
bästa unga (under 30 år)
entreprenör av affärstidningen Business
Week.
EUROPABÄST.
Therese Albrechtson.
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Snacka om guldmat i Abu Dhabi
Guld i drinkar och efterrätter erbjuds fortfarande
på somliga lyxkrogar,
finanskrisen till trots.
En hotellrestaurang i Abu
Dhabi serverade totalt
5 kilo ätbart guld i gästernas mat i fjol, skriver The
Wall Street Journal.

Hotellet Emirates Palace i
Abu Dhabi, huvudstad i Förenade Arabemiraten, petade
ned totalt 5 kilo guld i middagsgästernas mat i fjol. Ädelmetallbudgeten för hotellet,
som skryter med sitt guldtema, kan vara så hög som en
halv miljon dollar om året,

skriver Wall Street Journal.
Guldet serveras oftast i
flarn eller som pulver. Till
exempel kan du på Emirates
Palace köpa en trelitersflaska
med guldbeströdd champagne för cirka 3 000 dollar.
Du kan också få en capuccino
eller en chokladkaka med
guldflarn på.
Går hem hos ryssar
Ryska gäster uppges vara
särdeles intresserade av dessa gyllene rätter – de tar gärna lite guld till ostronen och
kaviaren.
De extravaganta matvanorna från de glänsande

högkonjunktursdagarna lär
dock förlora i lyster nu när
sparsamhetens tid inträder,
skriver Wall Street Journal.
Bagel med bladguld
Trots det går det ännu att få
sig lite guld till livs i USA. En
godisfabrikant i Los Angeles
saluför produkten Holiday
Nougat, innehållande 23
karats guldflarn. I New York
finns också en krögare som
för 1 000 dollar, motsvarande 8 300 kronor, erbjuder en
bagel innehållande bland
annat Rieslinggelé och tunna
guldblad.
Hur nyttigt är då att guld,

egentligen? Tja, speciellt farligt är det nog inte, med tanke på de små doserna, säger
Charlotte Erlandson-Albertsson, professor i medicinsk
och fysiologisk kemi vid
Lunds universitet.
”Guld är en tungmetall, så
jag skulle tro att det stör
ämnesomsättningen.
Det
innebär att systemet får
jobba på och att man blir
piggare som följd. Selma
Lagerlöf lär ha tagit arsenik
för att orka skriva. Det ger
nog samma effekt.”
LISEN FORSBERG
lisen.forsberg@di.se
08-573 652 02

