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Therese Albrechtson drivs av utmaningar. "Jag har spelat handboll i hela mitt liv och har en
väldig tävlingsinstinkt."
Foto: Lars-Gunnar Johansson

Företagsam 23-åring drog fullt
hus i Varberg
VARBERG. Hon har startat fyra företag, debatterat med statsministern, utsetts till Europas bästa unga
entreprenör och till Årets Kvinna. Och hon är 23 år. Therese Albrechtson drog fullt hus när hon
föreläste på Campus Varberg igår.
Det var inte många som trodde på Therese Albrechtson när hon som 19-åring tackade nej till
handelshögskolan i Stockholm, för att driva vidare det UF - företag hon startat på gymnasiet.
Idag har hon hunnit starta fyra bolag, åker landet runt för att föreläsa och har tagit emot mängder av priser
för sitt entreprenörskap.
– Allt handlar om att tro på sig själv. Det gäller att våga satsa och ha tålamod, säger hon.
Det var fullsatt på Campus när Therese Albrechtson igår föreläste under företagardagen för unga
entreprenörer. Therese lockade till många skratt, när hon på klingande göteborgska berättade om sin bana
mot företagandet och alla misstag hon gjort på vägen.
En av fadäserna var när hon trampade snett på sina höga klackar och trillade av scenen under en debatt med
Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson. En annan, mer ekonomiskt kännbar miss, var när hon blev blåst på
300 000 kronor av några norska kunder som inte betalade för varor de redan fått.
Men Therese säger att hon aldrig har ångrat något.
– Lär av dina misstag. Vad är det värsta som kan hända?
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Ta vara på dina kontakter, tro på din idé och kom ihåg att du själv sätter dina begränsningar. Det är några av
Thereses budskap.
– Om jag går samma väg som alla andra, får jag samma resultat som alla andra. Man ska göra det man
brinner för, säger hon.
Fast visst finns det fällor att akta sig för.
– Det är viktigt att inte dra på sig för mycket kostnader. Både i början och efter några år när det känns
stabilare, för du vet aldrig när det kommer dalar, säger hon.
Även om finanskrisen har gjort det tufft för många företag menar Therese att det inte behöver betyda att det
är fel att starta eget just nu. Hon påpekar att vissa företag, som lågpriskedjor, går bättre i kristider.
– Jag säger inte att man ska ta jättelån och inte tänka igenom sin situation. Men självklart ska man våga satsa
om man tror på sin idé, säger hon.

Fotnot: "Ungt Entreprenörskap" arrangerades i samarbete med Coompanion, Campus Varberg, Ung
företagsamhet och Marknad Varberg.
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