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ÄLVÄNGEN. Tobias 
Hellberg blir chef på 
hemmaplan.

Älvängenbon kommer 
att ansvara för Swed-
banks kontor i Göta 
älvdalen.

– En spännande ut-
maning, säger Hellberg 
som utöver Älvängen 
också får kontoren i 
Surte och Lilla Edet 
under sina vingar.

Tobias Hellbergs första ar-
bete efter avslutade studier, 
magisterexamen i National-
ekonomi, var på Handels-
banken i Älvängen. I Ale blev 
han kvar i två och ett halvt år 
innan det blev anställning på 
kontoret i Gamlestaden.

– Sedan bytte jag företag 
och började på Swedbanks 
kontor på Hisingen som 
företagsrådgivare, berättar 
Tobias.

Under en period tjänst-
gjorde Tobias också inom 
Swedbanks finansbolag inn-
an han återvände till Hising-
en för att bli chef för före-
tagsenheten.

– Jag är väldigt engagerad 
och driven i frågor som rör 
företagsaffärer. Jag tycker 
det är roligt och brinner 
verkligen för det, förklarar 
Tobias som har entreprenör-
skapet i blodet.

– Min pappa var egen 
företagare inom möbel-
branschen och det har natur-
ligtvis präglat min uppväxt. 
Hade jag inte jobbat inom 
bankvärlden är det inte alls 
omöjligt att jag hade varit 
verksam i min fars bolag.

Vad är det med siffror 
och ekonomi som fångat 
ditt intresse?

– Bankyrket generellt sett 
tycker jag är fantastiskt ro-
ligt. Kundrelationerna och 
samspelet som det innebär 
utgör drivkraften för mig. 
Jobbar du rätt blir du en af-
färspartner, en rådgivare för 
kunden. Det är berikande att 
se så många olika branscher 
och samtidigt få möjligheten 
att dela med sig av sin kun-
skap. Intresset för kunden 
måste alltid finnas där oav-
sett om det rör sig om ett 
företag eller en privatperson.

Vad i chefskapet attra-
herar dig?

– Det är egentligen två 
delar. Jag tycker det är väl-
digt stimulerande att se per-
sonalen växa och utvecklas, 
samtidigt som du är med och 
bygger upp ett fungerande 
team. Den andra delen är de 
övergripande frågorna. Hur 
formar vi oss bäst? Vilken 
strategi ska vi ha?

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Engagerad, lyhörd och 
med en positiv drivkraft.

Vad fick dig att byta 
arbetsplats och börja på 
hemmaplan?

– Swedbank gör en omor-
ganisation och gör kontoren 
i Surte, Älvängen och Lilla 
Edet till en enhet – Göta älv-
dalen. Kontoren kommer att 
finnas kvar på orterna men vi 
skall samarbeta för att ytter-
ligare kunna stärka kompe-
tensen mot våra kunder. Det 
blir en rolig utmaning att få 
verka i den här regionen som 
är under så stark tillväxt. Jag 
har en förankring i bygden 
och känner till området väl 
vilket jag tror blir en styrka.

Vilken roll kommer det 
lokala bankkontoret att 
spela om tio år?

– Vi kan se hur kundernas 
bankvanor förändrats under 
senare år. Internet- och app-
tjänster är en servicefunktion 
som växer, men det betyder 
inte att bankkontoren på sikt 
kommer att försvinna. Det 
genomförs mindre transak-
tioner på bankkontoren idag, 
besöken handlar mer om 
rådgivning. Rådgivnings-
funktionen kommer att bli 
ännu tydligare på sikt.

Sist men inte minst, hur 
ser du på framtiden för 
svensk ekonomi?

– En svår fråga att besvara. 
Det finns ett antal parame-
trar som tyder på att vi går 
mot en förbättrad konjunk-
tur. De flesta branscher har 
en uppåtgående trend, med 
några få undantag. Sedan 
finns det en del orosmoln 
utanför Sveriges gränser, 
samtidigt som kronan är re-
lativt stark. Vilket gör att det 
är ingen tydlig signal vart vi 
är på väg. 

JONAS ANDERSSON

Nu är det hemmaplan som gäller
– Tobias Hellberg ny chef på Swedbank

Tobias Hellberg är ny chef för Swedbank Göta älvdalen, som omfattar kontoren Surte, Älvängen och 
Lilla Edet.

TOBIAS HELLBERG

Ålder: 37.

Bor: Älvängen.

Familj: Gift, två grabbar 8 

och 4 år.

Intressen: Gillar att sporta. 

Jag har hittat löpningen, 

spelar innebandy i ett kor-

plag och är medlem i Ale 

Golfklubb.

Äter helst: Turkisk mat.

Favoritmusik i bilen: Där blir 

det en ljudbok. Just nu lyss-

nar jag till Martin Schibbyes 

bok.

Bonusinfo: Tobias är inte 

uppväxt i kommunen, men 

hans farmor och farfar var 

bosatta i Ryd. Farmor arbe-

tade som lärare i byns skola, 

berättar Tobias.
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LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 m2 lågprisvaruhus

DAGENS LUNCH
FRÅN VÅRA KOCKAR

DANIEL & HENRIK

ERBJUDANDE v.6–7

59:-(ord pris 79:-)

Lunchrestaurang & café
MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 59:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du på 
www.kladkallaren.se

DAGENS
LUNCH


