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I drygt 40 år har han försett läsarna
med specialtidningar för motoroch teknikintresserade. Och sedan
början av 80-talet har förläggaren
Stig L Sjöberg gett ut tidningen
Trailer. Nu drar han sig tillbaka,
men släpper han verkligen
kontrollen helt?

Stig L Sjöberg
Ålder: 68.
Familj: Frun Margaretha.
Bor: Villa på Lilla
Pantarholmen i Karlskrona.
Bakgrund:
Realexamen, jobbade sedan
några år på Ericsson
innan jag blev journalist.
Startade förlaget 1973.
Fritid: Veteranbilar.
Aktuell: Ägare och
grundare av Förlags AB
Albinsson & Sjöberg.

Förläggarveteranen och framtiden
Du lämnar nu över som förläggare till
din dotter Camilla, men släpper du
kontrollen helt?
– Förlaget är relativt stort, varför jag kommer att jobba
vidare med vissa frågor. Dock lämnar jag jobbet som förläggare även om jag fortsätter som styrelseordförande och
utgivare för några av våra tidningar för lastbilsbranschen.
Hur fungerar det att jobba nära
familjen, bara fördelar?
– Stundtals kan det vara ganska jobbigt faktiskt.
Släktingarna har inte samma relation till mig som
personalen. Men i stort har det ändå gått bra.
Du värnar om papperstidningen – vad
krävs för att överleva internetflödet?
– Skulle jag ha fått samma fråga för två år sedan hade jag
svarat på ett annat sätt. Nu är jag mer positiv till framtiden för tryckt media och är övertygad om att vi kommer
att leva vid sidan om annan media som framställs
annorlunda. Dock får vi räkna med att det sätt vi jobbar
på också kommer att förändras.
Du har följt svensk transportnäring på
nära håll under många år. Hur ser du
på branschens utveckling?
– Ärligt talat så är jag mycket bekymrad. Utflaggningen
av svenska åkerinäringen kommer att accelerera och
svenska myndigheter gör inget för att hindra detta.
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Om du valt ett annat entreprenörsspår,
vad skulle det då ha blivit?
– Då hade jag blivit advokat och sannolikt jobbat med
frågor som gäller företagande.
Säg att du ska skriva en kontaktannons,
beskriv dig själv …
– Tråkig typ – som är alldeles för snäll.
Vad skulle du göra om du vann fem
miljoner kronor?
– Sätta in dem i företaget.
Vad gör dig riktigt förbannad?
– Numera blir jag aldrig riktigt förbannad. Sannolikt beror
det på att jag har varit arg så himla mycket när jag var
ung.
Vilken är din största lyx?
– När jag kan ta ledigt en hel helg.
Vilken egenskap är du mest nöjd med?
– Att jag numera har sådant tålamod.
När var du senast riktigt glad?
– När jag fick besked om att Marcus Haraldsson var
tillbaka på jobbet igen (projektledaren för Elmia Lastbil
– Trailer, Elmia och Svensk Åkeritidnings gemensamma
arrangemang, reds anm.).

Vilket TV-program skäms du över
att du tittar på?
– Jag ser nästan bara nyhetsprogram på tv, därför skäms jag inte.
Vilket uttryck använder du för mycket?
– Ett tag svor jag lite för ofta. Inte bra.
När tycker du andra är som mest
pinsamma?
– När de säger att de är duktiga. Det behöver man inte
höra, det ser man.
Åskan slår ner, vad struntar du i att rädda?
– Tv:n.

Ditt livs sämsta köp?
– Jag är en försiktig människa, så jag har inga sämsta köp.
Vilken pryl skulle du inte klara dig utan?
– Datorn.
Vilken person har du störst förtroende
och respekt för?
– Min fru.
Vad har du för planer inför helgen?
– Tar det lugnt. Tre helger i rad med bilarrangemang, två
egna och ett arrangerat av kollegor, kräver en helgs vila.
Den tar jag på landet, sannolikt genom en stund bakom
kastspöet.

bosse.norvinge@akeri.se

