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Grattis Therese Albrechtson, 23 år, som imorgon utses av
Businessweek till Europas bästa unga entreprenör. Vad fick dig
att strunta i Handels och istället bli entreprenör?
Anna-Karin Storwall
– Jag älskar verkligen utmaningar, det har jag nog från idrotten och all
handbollsträning. Jag vill slå mina egna rekord och när jag var 19 år och verkligen ville
köra igång så tänkte jag att Handels ändå står kvar, säger Therese Albrechtson.
Du har redan hunnit med att starta flera företag, vilka är det?
– Direkt efter gymnasiet startade jag Bodyguard för säkerhetsprodukter, som omsätter
ungefär 6 miljoner kronor och gick med en halv miljon kronor i vinst redan efter först
halvåret. Men det sålde jag nyligen. Idag fokuserar jag på föreläsningar och att skriva en
bok som kommer ut senare i vår om att våga starta företag, men har också startat modeoch designföretaget Greyzone och Iboard, ett it-företag och som jobbar med interaktiva
whiteboards för konferenser.
Hur ska en entreprenör tänka för att lyckas, tycker du?
– Ledorden våga, vårda, vinn är bra. Våga satsa, lyckas och misslyckas, vårda dina
kontakter och dig själv och ha en tro på att du kan vinna, annars lyckas man inte. I
Sverige kan jantelagen få folk att backa, man vågar inte sticka ut, medan det i andra
länder kan vara mäktigt att kunna säga att ”jag är bäst”.
Hur har du själv undvikit jantelagen?
– Jag lyssnar på vad folk säger men sen är jag noga till att lyssna på mig själv och min
egen magkänsla, vilket jag både fått beröm och kritik för. Men jag försöker också att vara
ödmjuk. För två år sedan fick jag en hjärnblödning och visste inte om jag skulle överleva
och då får man verkligen sig en tankeställare om livet.
Med all den erfarenheten är det säkert att du bara är 23 år?
– Ha ha. De jag jobbar med brukar skämta och säga att ”Du är som 48”. Jag jobbar ju
med äldre och då kanske man lägger sig på deras nivå efter ett tag. Men jag har ju
kompisar i min egen ålder som jag umgås mycket med, så jag blir nog lite schizofren.
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FAKTA
Namn: Therese
Albrechtson
Ålder: 23 år
Bor: I Göteborg
Familj: Pojkvän Mikael,
mamma, pappa, bror
Aktuell med: Är bästa
unga entreprenören i
Europa enligt Business
Week
Dold talang: Bra på att
sjunga Ronny och
Ragges ”Sälla rara söta
Anna”
Europe's Young
Entrepreneurs 2008
inledes med att
tidningens läsare
nominerade deltagare till
tävlingen. En jury
plockade därefter ut ett
antal person som
intervjuades och sedan
fick läsaren rösta om de
17 kandidater som gick
vidare till slutomgången.
Flest röster för hela
världen fick israelen Tal
Chalozin. Entreprenörer
upp till 30 år kan
nomineras.
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