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inspiratör

”Jag har att 
göra-listor för 
varje minut”

tHErEsE aLBrECHtsOn:

i varje nummer av CHiC lyfter vi fram  
inspirerande kvinnor. nu har vi mött  
entreprenören therese albrechtson.
av Emilie Cederquist Foto Mattias Wenblad  
tack till Café Baretto

herese Albrechtson är bara 25 
år men hon har redan en lång 
karriär som entreprenör bakom 

sig. Sista året på gymnasiet läste hon 
Ung Företagsamhet och det blev start-
skottet för karriären. Tillsammans med 
några klasskamrater startade hon sitt 
första företag, som senare blev Body-
guard Säkerhetsprodukter.

– Jag blev drogad på krogen när jag 
var 18. Jag hade bara druckit ett halvt 
glas vin men jag föll ihop på dansgolvet 
och minns ingenting. Mina vänner tog 
hand om mig, och dagen efter läste jag 
i tidningen om fem andra tjejer som 
hade blivit drogade samma kväll, men 
de hade även blivit våldtagna. Jag blev 
helt förstörd och började intressera mig 
för säkerhetsprodukter. Sedan började 
vi sälja en laglig säkerhetsspray. 

Efter studenten fanns det ingen 
tvekan om att Therese ville driva  
företaget vidare. 

– Jag kände att det var det jag ville 
göra. Jag hade tänkt börja plugga men 
insåg att jag ville starta eget istället. 
Alla sa ”Men herregud Therese, vad 
gör du? Det är klart att du måste plugga  
vidare först”. Men jag ville verkligen 
det här, så jag bestämde mig för att 
tacka nej till Handelshögskolan en 
vecka innan starten. 
Hur gjorde du för att dra igång?

– Det var inte så lätt i början som  
jag hade tänkt. Jag pratade med Arbets- 
förmedlingen och frågade om jag 

kunde få starta eget-bidrag, men de 
sa att jag måste vara 20 år och ha varit 
arbetslös i ett halvår. Då gick jag till 
ett företagshjälpcenter och han jag 
träffade, Åke, sa ”Snälla lilla rara flicka, 
du är 19 år, har ingen utbildning, inga 
föräldrar som är företagare, du har 
ingenting. Inte en enda av de förut-
sättningar vi tycker att man ska ha för 
att starta eget”. Men jag tyckte att jag 
hade den bästa förutsättningen, jag 
hade viljan. Jag blev revanschsugen och 
ville visa honom att jag kunde. 
Hur skaffade du kapital?

– Jag gick till lokaltidningen och 
frågade om de ville skriva en artikel  
om mig, och det blev en helsida. Jag 
såg framför mig rubriken ”Finns det 
några snälla gubbar som kan låna mig 
pengar?” och då sa alla ”Du är så blond 
och naiv, det är klart att det inte finns”. 
Men jag fick ihop en halv miljon kronor 
av elva män och en kvinna. Det var 
underbart, jag hade knappt sålt en 
sprayburk men var ändå hur lycklig 
som helst, för jag hade fått pengarna. 

Inom ett halvår hade Therese omsatt 
sin första miljon och betalat tillbaka 
alla sina skulder, men hon tycker inte 
att hon fick offra något på vägen.

– Nej, man offrar ingenting, man 
väljer. Jag valde att jobba med detta, 
men sedan är det klart att det var tufft 
att hinna med. Jag var ute på kvällarna, 
tränade och jobbade extra för att få  
in pengar samtidigt som jag drev 

företaget. När mina vänner ringde blev 
det som ett jobb, jag bokade in dem: 
”jag har en och en halv timme på  
torsdag eftermiddag om två veckor, då 
kan vi ta en fika”. Men jag offrade mig 
själv ett tag, jag satte mig själv i kläm 
och det är det sämsta man kan göra för 
då funkar ingenting till slut. Och det 
gjorde det inte heller, jag orkade inte 
och visste knappt vem jag var. 
Vad hände?

– Jag svimmade flera gånger på  
jobbet och en gång när jag satt i bilen, 
så jag körde in i en lastbil. Då fattade 
jag att jag var tvungen att lugna ner 
mig. Jag insåg att ”om jag inte trappar 
ner nu så kommer det komma långa 
perioder då jag måste ligga helt ned-
trappad”. Jag tvingade mig själv, det var 
jättejobbigt men ett måste.

När hon kom på fötter igen startade 
Therese två nya företag vid sidan av 
Bodyguard, dels det egna klädföretaget 
Greyzone och dels ett bolag för att resa 
land och rike runt och föreläsa. Men 
inte långt därefter kom nästa bakslag.

– När jag skulle gå ner för min trappa 
drog jag av ledbandet och ramlade 
och slog huvudet i stentrappan. Sedan 
studsade jag en och en halv våning ner 
på bakhuvudet och fick en blödning i 
huvudet. Jag blev sjukskriven till och 
från i ett och ett halvt år. Då blev jag 
tvungen att tänka om och inse att jag 
inte klarade av att driva eget när jag var 
så sjuk. Det viktigaste var att komma 

så blir du en fram- 
gångsrik entreprenör
1. Våga. Vågar du inte så kommer du inte 
starta något överhuvudtaget. tänk inte ”tänk om jag misslyckas”, tänk ”tänk om jag lyckas”. 
2. Var inte rädd för att ta kontakt med  
människor om du behöver hjälp. Folk är oftast snällare än man tror.
3. sälj, sälj sälj. Många fokuserar bara på  
utveckling av produkter men säljer du inte så får du inga intäkter. 
4. Vårda kontakter och kunder, ta hand om dem, för det är lättare att behålla en kontakt än att hitta en ny. Var noga med det. 
5. Vinn över rädslan och se att det inte finns några begränsningar. tro på dig själv. Även om alla andra säger att det inte går så kan du om du vill. Om det inte går som du vill så kommer du alltid ha med dig den erfarenheten och den kan ingen ta ifrån dig. 

topp 5:

›

t

tHErEsE  
aLBrECHtsOn
Ålder: 25 år.
Bor: Göteborg.
Familj: Mamma, pappa, lillebror 
och pojkvän, handbollsproffset 
Michael apelgren.
Gör: Driver albrechtson Holding 
(utbildningar och föreläsningar), 
Greyzone (kläder och smycken), 
academy of Excellence (skola för 
entreprenörer) och har gett ut 
boken ”Våga, Vårda, Vinn”.
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på fötter igen. Då sålde jag Bodyguard 
och la de andra företagen på is. 
Hur tog du dig tillbaka?

– Det handlar om att inte bli bitter 
och tycka synd om sig själv. Nu blev 
det inte som jag hade tänkt men vad 
kan jag göra av det? Jag satte upp nya 
mål efter mina förutsättningar. Målet 
kunde inte längre vara att omsätta en 
viss summa utan att kunna gå upp och 
gå en halvtimma om dagen istället. 

Therese vägrade att ge upp och 
det är också det hon är mest stolt över 
under sin karriär.

– Ja, att jag på ganska kort tid 
lyckades vända mitt liv från att ligga på 
sjukhus och vara så dålig att jag knappt 
visste om jag skulle överleva till att stå 
här idag. Jag har sålt av två bolag och 
driver nu tre, jag älskar det jag gör.
Varför tror du att du har blivit så  
framgångsrik?

– För mig innebär framgång att må 
bra och trivas med det jag gör, men utåt 
sett så förstår jag att framgång handlar 
om vad jag har presterat. Jag tror att det 
handlar om drivkraften, att jag har ett 
jäklar anamma, att jag är orädd och vågar 
köra på även om folk säger nej. Att jag 
har en inre tro på mig själv, att ha ett bra 
självförtroende är A och O. Det spelar 
ingen roll vad du gör, om du är anställd, 
idrottar eller driver eget, du behöver 
självförtroende för att nå ett bra resultat.
ställer du höga krav på dig själv?

– Jag gjorde det mycket mer förr.  
Jag insåg att jag inte skulle orka i  
längden och det är viktigt att känna  
sig nöjd ibland och tänka att ”fasiken 
vad bra jag gjorde det här”. Det gjorde 
jag aldrig förr, men idag kan jag känna  
mig nöjd och peppa mig själv.
Hur är det att vara ung kvinna i  
entreprenörsbranschen?

– I början var det svårt att bli tagen  
på allvar. När jag var på event fick jag 
ofta frågan om jag var praktikant eller 
vem jag tillhörde. Men jag väljer att 
alltid se möjligheter. När jag var i  

säkerhetsbranschen på en jobblunch  
var vi två kvinnor och 300 män. Det är 
klart att det är oss kvinnor de kommer 
ihåg! Jag strävar alltid efter det för jag 
vill inte bli en man och jag vill inte bli 
äldre just nu. 

Therese har över 220 resdagar om 
året och ett väldigt späckat schema 
med knappt en kvarts paus mellan 
varje inplanerad aktivitet.

– Jag jobbar alltid på resan. Jag vet 
exakt hur många minuter Arlanda  
Express tar och jag vet exakt hur lång 
tid det tar att sminka mig, så jag jobbar 
för att maximalt effektivisera all tid jag 
har. Jag har att göra-listor för varje liten 
minut, haha. Det är viktigt för mig för 
att få struktur. Jag har en lista med  
saker jag kan göra när jag inte har 
tillgång till internet, en lista med saker 
jag kan göra på flygplatsen, en för 
hotellrummet, och i taxin kan jag svara 
på korta mail eller ta fram telefonlistan 
och kolla vilka jag måste ringa.

Känner du dig stressad?
– Nej, det gör jag väl inte egentligen. 

Jag blir mer stressad när saker och ting 
inte fungerar som de ska, som idag när 
jag har tappat mobilen i en skurhink. 
Annars har jag ju rutin. Det är klart att 
det tar på krafterna och därför är det 
viktigt att då och då ta tid för sig själv 
och resa privat. Jag försöker ta ledigt 
två månader på sommaren och en på 
vintern.
Hur ser du på framtiden?

– Efter det som har hänt lever jag 
här och nu. Jag vill kunna göra allt av 
den dagen som jag är i nu. Min högsta 
dröm, det låter ju tråkigt, men det är 
verkligen att må bra. Gör man inte 
det så kommer man aldrig att kunna 
prestera bra heller. När man är frisk så 
har man tusen önskningar men när man 
är sjuk har man bara en och jag tror 
mycket på det. Jag tror att jag kommer 
att fortsätta vara en entreprenör även i 
framtiden, för jag älskar det jag gör. ■

inspiratör

”Jag fick en 
blödning i  
huvudet så jag 
fick tänka om 
och inse att jag 
inte klarade av 
att driva eget”


