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i träffar Therese när hon precis har
kommit hem från en föreläsning
i norska Röros. Förra året hade
hon över 200 resdagar runt om i Norden och också ute i Europa.
− Jag har blivit EU-ambassadör
för kvinnligt företagande och i den
rollen blir det en del föreläsande i
Europa. Det är kul, och innebär nya
utmaningar. Jag föreläste nyligen i
Rumänien, och en tolk översatte alltihop till rumänska. Det blev lite speciellt, inte minst med skämten, de kom ju
15 sekunder efter att jag hade sagt dem, och
många gånger försvann de i översättningen,
skrattar Therese Albrechtson.
Föreläsningen sändes i sin helhet i rumänsk tv i ett
program om entreprenörskap.
− Det var en uppskattad föreläsning. Det är ännu
mer speciellt för dem att en ung tjej kommer fram som
jag har gjort. I Sverige är det många kvinnor som klagar, men är man i Rumänien och tittar hur det är där
får man ett annat perspektiv på det. Här i Sverige har
vi trots allt samma förutsättningar även om det inte i
alla lägen är rättvist.
Therese Albrechtsons karriär är i stora delar en framgångssaga. Hennes första företag är sprunget ur ett så
kallat UF-företag (Ung Företagsamhet) från gymnasietiden. Företaget hette Bodyguard och hon sålde självförsvarssprejer och andra skyddsprodukter.

”De pratade om
ett halvår i fängelse
och jag såg Jeanne
dÁrc framför mig
och inbillade mig att
jag skulle bli bränd
på bål, haha.”

Nej till Handelshögskolan
− Det började med att jag blev drogad på krogen när
jag var 18 år. Jag skulle spela handboll två dagar senare
så jag drack bara ett glas vin, men jag ramlade ihop på
golvet och kom inte ihåg någonting efteråt. Några dagar senare läste jag i tidningen om tjejer som hade blivit drogade på samma krog och som sedan hade blivit

Hon är Europas bästa
unga entreprenör
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Hon har startat fyra företag,
kallats superentreprenör, fått
mängder av utmärkelser, drabbats av hjärnblödningar och
skrivit sina memoarer.
Och hon är − 24 år.
− En del har kritiserat mig för
att jag har skrivit boken redan,
det är sånt som 50-plussare
gör. Men det är ju just därför
jag gör det redan nu, säger
Therese Albrechtson.

våldtagna.
Jag tänkte ”det kunde
lika gärna ha varit
jag”. Jag såg behovet och
ville göra något.
Så hon tackade nej till platsen på Handelshögskolan för
att satsa på sitt företag – och redan
efter ett halvår hade hon omsatt sin för-

sta miljon.
Flera av hennes affärsidéer har poppat upp genom
att hon genom sin egen situation har insett att det har
funnits ett behov av olika produkter.
− En gång somnade jag när jag körde bil. Då lanserade jag ett larm som man fäster på örat och som börjar tjuta om huvudet nickar till framåt som det gör när
man somnar.
Ett av hennes andra företag föddes när hon åkte fast
i franska tullen.
− Jag har alltid varit modeintresserad, och tyckt att
det är kul med kläder och smycken. Jag älskar Chanel,
men det är ju svindyrt. När jag var i Hong Kong på en affärsresa för säkerhetsprodukterna gick jag runt i affärerna och köpte Chanelkopior. Jag köpte 22 väskor och 18
par skor och var överlycklig. Tills jag åkte fast i franska
tullen, de trodde inte på att alltihop var till mig själv. De
pratade om ett halvår i fängelse och jag såg Jeanne dÁrc
framför mig och inbillade mig att jag skulle bli bränd på
bål, haha.
Men så illa blev det inte.
− Jag låtsades att jag inte kunde engelska, spelade

tips …

… till unga entreprenörer:
1. ”Våga satsa men
framför allt; våga
misslyckas.”
2. ”Vårda de kontakter du knyter, du
kan ha nytta av
dem längre fram.
Vårda också dig
själv, det är den
enda person du vet
att du ska leva med
resten av livet.”
3. ”Vinn över rädslan.
Tro på dig själv,
även om ingen annan gör det.”

bild: RosiE Alm

Har måNga förEbildEr:
Ett urval av tHErEsEs utmärkElsEr
Namn: Therese
Albrechtson
Ålder: 24.
Bor: Göteborg.
Företag: Albrechtson
Holding AB (föreläsningar), Greyzone AB
(kläder, smycken),
Iboards.se (interaktiva
whiteboards). Har tidigare ägt Bodyguard Säkerhetsprodukter AB.
Familj: Pappa Stefan,
mamma Annica, brodern Tobias och pojkvännen Michael Apelgren, handbollsproffs
i spanska Granollers.
”Det är klart att det
inte är ultimat att bo så
långt från varann, men
båda vill göra sin grej,
så det får vara så här
ett tag. Det blir desto
mer intensivt när vi
träffas.”
Förebilder: ”Flera personer betyder mycket
för mig. Pappa har lärt
mig att det inte gör
så mycket om man
gör bort sig, ”bättre
att testa en gång för
mycket än en gång
för lite”. Min mamma
är noga med att min
ödmjukhet bibehålls
och har alltid tryckt på
att det är viktigt att
ha båda fötterna på
jorden. Min morbror är
advokat och har hjälpt
mig att få ordning och
reda på olika saker. David Lega och Ljubomir
Vranjes (168 centimeter kort världsspelare
i handboll) har blivit
framgångsrika genom
att inte klaga utan att
kämpa på efter sina förutsättningar. Och Ingvar
Kamprad. Folk får säga
vad de vill om honom,
men han har verkligen uträttat något, och
vi borde vara oerhört
stolta över att en sådan
som han är från Sverige.
Jag nämner honom i
boken, och fick sedan
ett handskrivet brev
från honom, det kändes
verkligen stort.”
Har skrivit: Boken
”Våga, vårda, vinn” tillsammans med Maria
Otterling.

på att jag var en dum blondin, och till slut sa de ”go
away”. Men jag blev av med alla grejer.

2009:
• Europas bästa unga
entreprenör – Business Week

ramlade nerför trappan
Ur detta föddes nästa företag, där Therese säljer kläder
och accessoarer som ser exklusiva ut, men till humana
priser. Bland annat har hon tagit fram en datorväska
för kvinnor.
− Många älskar Chanel och vill vara stiliga och snygga, men de vill inte betala de höga priserna.
När Therese precis hade startat upp företaget och
gjort de första investeringarna råkade hon ut för en
allvarlig olycka.
− Jag ramlade ner för trappan när jag skulle bära ner
några kassar från lägenheten. Jag trampade snett och
slog i bakhuvudet och studsade ner en och en halv våning. Läkarna var osäkra på om jag skulle överleva, jag
fick hjärnblödningar och var på sjukhus till och från i
nio månader.
Olyckan ledde till att Therese fick lugna ner sig ett tag,
klädföretaget vilade, och hon sålde säkerhetsföretaget.
− Jag hade en del sviter efter olyckan, jag kände att
hjärnan inte hängde med och litade inte på mig själv.
Därför kände jag att jag inte ville ha ansvar för personal och ekonomi just då.
Dessutom hade säkerhetsföretaget lett till vissa bieffekter som hon inte hade räknat med.
− Våldtäktsoffer ringde till mig och pratade om det
som hade hänt. Speciellt killar som hade blivit våldtagna faktiskt, de kände att de inte hade någonstans att
vända sig, de kunde inte med att prata med sina närmaste eller att gå till ungdomsmottagningen. Jag blev
ett slags psykolog, och det var väl bra att kunna hjälpa,
men samtidigt var det jäkligt tufft. Det var skönt att
kunna släppa allt det där.
Försäljningen av bolaget var en god affär, men Therese ville inte slappa för den sakens skull – det är inte
hennes stil.
Hon drog igång klädföretaget, ytterligare ett företag
som säljer interaktiva whiteboards som ska underlätta
möten, och satsade samtidigt på en karriär som föreläsare inom entreprenörskap.

gillar att inspirera andra
− I dag är jag inte operativ i något av bolagen, det är
föreläsningarna jag riktar in mig på helt och hållet.
Jag har egentligen hållit på med föreläsningar hela tiden, den första höll jag som 19-åring, och jag kommer
egentligen inte ihåg vad jag sa då … Nu känner jag
att det är kul att inspirera andra, och hjälpa dem att
förverkliga sina idéer. Det är bättre att tusen personer
startar varsitt företag än att jag startar tusen själv.
Thereses bok ”Våga, vårda, vinn” kom ut i höstas,
och hon har skrivit den i samarbete med Maria Otterling. Boken är ett slags förlängning av föreläsningarna;
den handlar om Therese och hennes liv, med inriktning på entreprenörskap, vinnarattityder, positivt tänkande, att se möjligheter istället för hinder såväl privat
som inom karriären.

• 1:a plats Superentreprenören – Idéfestivalen 2009

”Jag vågar
ta risker och är
inte rädd för att
misslyckas.”

• 1:a plats Årets uppstickare 2006 – Business Region Göteborg
2005:
• 1:a plats Årets Nytänk
– Entreprenörsdagen
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Therese Albrechtson har utsetts till Europas bästa unga entreprenör förra året. Hon är bara 24 år, men har redan hunnit
med mer än de flesta företagare hinner med under ett helt
yrkesliv − inklusive memoarskrivning.

− Alla som skriver sådana här böcker är 50-plussare,
och säkerligen 90 procent är män. Det var därför jag
ville göra det nu. Det handlar om att sticka ut. Och det
är klart att unga tjejer och killar som läser den känner
igen sig mer än om de läser en bok av Ingvar Kamprad
eller H&M-Stefan Persson.
Du har fått många utmärkelser genom åren.
Vilken ser du som den största?
− Det var nog när jag blev utsedd till Europas bästa
unga entreprenör. Det var stort.
Det annars största du har varit med om hittills?
− Det är svårt att säga. EU-konferensen i Prag var fantastiskt stort, och roligt. Jag var en av talarna. Obama
var en annan… Det var fräckt.
− Annars känns det stort när folk säger att de har blivit räddade av sprejen. Som när en tjej sa att jag hade
räddat hennes liv efter att hon klarat sig från en våldtäkt tack vare den. Då började jag gråta själv.
Hur ser du på att bli kallad för ”superentreprenör”
i medierna?
− Jag vet inte, det känns lite sådär… Ingvar Kampad är
en superentreprenör. Och nu är jag inte entreprenör på
det sättet längre, när jag inte är operativ.
Vilka egenskaper har du som har gjort att du har
lyckats?
− Jag vågar ta risker och är inte rädd för att misslyckas.
Pappa (Stefan Albrechtson, klubbdirektör i handbollsklubben Sävehof ) har lärt mig att det inte spelar så stor
roll om man gör bort sig. Jag har också främst fått min
tävlingsinstinkt av honom. När vi var små var vi ofta
i trädgården och sköt prick, och han vann jämt med
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2007:
• Finalist Årets företagare nationellt – Beautiful Business Awards
2006:
• 1:a plats Sveriges
ovanligaste företagare
– Svenskt näringsliv

5−0. Många föräldrar låter sina barn vinna, men det gjorde
aldrig han. Skulle jag vinna var jag tvungen att bli bättre.
Första gången jag slog honom i något var jag 19 år. Då slog
jag honom i bangolf. Han blev vansinnig och svingade klubban långt ut i havet.
− Jag är likadan. Som när jag spelade minigolf mot min
vän David Lega (handikappidrottare), då gav jag ju allt för att
slå honom; det spelade ingen roll att han var handikappad.
Och du krossade honom?
− Det är knappt jag kan med att berätta det här, men det
blev faktiskt lika. Vi spelade bra båda två, näst intill bara ettor och tvåor.
Annars är det handboll som är den stora idrottsliga passionen. Brorsan Tobias spelar i Sävehofs A-lag, pojkvännen
Michael Apelgren är proffs i Spanien, och själv var Therese
med och vann junior-SM med Sävehof innan fyra knäoperationer stoppade karriären.

Lokaler att hyra
Kontor, lager och verksamhetslokaler
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Hulda Lindgrens gata 8

Hur långt hade du kommit inom handbollen annars,
tror du?
− Jag vet inte. Jag tror att allt som händer har en mening.
Om jag hade kunnat satsa på handbollen hade jag kanske
inte gått in för företagen på samma sätt. Så på ett sätt var
det bra att korsbanden pajade.
Vad gör du om tio år?
− Svårt att säga. Tittar man tio år bakåt så var jag 14 år, och
kunde knappast tänka mig att jag skulle vara där jag är i
dag om jag hade tittat framåt. Men jag kommer förmodligen alltid att hålla på med företagsamhet på ett eller annat
sätt. Jag kommer kanske att föreläsa och ha något utåtriktat
jobb. Men man vet aldrig, det räcker ju med att trilla ner för
en trappa så kan livet vara förändrat. Därför vill jag leva här
och nu. ¶
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2008:
• Årets Kvinna − Damernas Värld
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