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KUNGÄLV. Chefen för 
kommunens överlägset 
största förvaltning är 
en tvättäkta tävlings-
människa. 

Är det inte volleyboll 
så är det golf. 

Annika Sjöberg kan 
utnyttja 30 års erfaren-
het som idrottsledare i 
arbetet som chef. 

Hon har 25 i golfhandikapp. 
Maken har 5 och dottern 15.

– Men jag har inte spelat 
lika länge som min man, på-
pekar Annika Sjöberg snabbt 
och skrattar åt sin bortförkla-
ring.

Att hon har idrottat hela 
livet märks och på frågan vad 
hon velat göra om hon inte 
befunnit sig i en idrottshall 
nästan varje kväll blir svaret:

– Prova någon annan sport, 
träna andra saker. Jag har en 
väninna som börjat med box-
ning, det skulle vara kul.

Tillträdde i april
Annika Sjöberg tillträdde som 
chef för Barn- och ungdoms-
förvaltningen i Ale kommun 
i april i år. Då hade hon varit 
tillförordnad på posten sedan 
november 2005. Hon har 
jobbat inom kommunen i tio 
år.

– Jag hade tänkt bli idrotts- 
och mattelärare men det var 
mycket svårt att komma in på 
den utbildningen. Jag valde 
istället mellan sjukgymnast 
och civil-
ekonom 
och kom in 
på ekono-
milinjen i 
Växjö, be-
rättar hon.

Egentli-
gen är eko-
nomi inget 
favoritämne 
utan valet av 
utbildning 
var mer strategiskt eftersom 
det var lätt att få jobb.

– Jag tror inte att någon 
som känner mig är förvånad 
över att jag inte jobbar med 
ekonomi nu, det hade inne-
burit för lite utveckling för 
mig att vara till exempel eko-
nomichef.

Att bli chef var dock ingen 
självklarhet för Annika. Likt 
många andra ledartyper är 
hon äldst i syskonskaran men 
berättar att samtliga syskon 
blivit chefer. 

– Jag kunde inte alls tänka 
mig att söka ett chefsjobb förr, 
säger hon. Jag trodde inte att 

jag skulle klara av det.
Det är inte själva chefska-

pet som lockar utan chansen 
att utveckla en verksamhet.

– Jag är inte ute efter att 
ha underställda utan att ingå i 
en ledningsgrupp som ser vad 
som är viktigast för helheten, 
säger hon.

Det jobbar drygt 950 per-
soner inom Barn- och ung-
domsförvaltningen och det 
viktigaste för verksamheten 
tycker Annika är att erbjuda så 
mycket som möjligt med hög 
kvalitet för så många barn och 
ungdomar som möjligt. Det 
innefattar både barnomsorg, 
skola och fritid.

– Jag tror att en tydlig stra-
tegi där klyschan frihet under 
ansvar ger en välmående or-
ganisation. Chefen ska stödja 
folk i det de gör och se till att 
alla fokuserar på rätt saker.

Van att leda
Ledaregenskaperna förkla-
rar Annika med att hon varit 
idrottsledare sedan 1976. 
Under uppväxten i Lycke 
sommarjobbade hon som 
simlärare och fortsatte sedan 
som ledare inom simning och 
så småningom volleyboll. 
Numera är hon spelande trä-
nare i Kungälv Volley i divi-
sion två även om tanken är att 
hon ska trappa ner på spelan-
det. Under den långa karriä-
ren har hon nästan alltid varit 
både spelare och tränare. Hon 
har hunnit med en säsong i 
elitserien och har tränat både 

damer i di-
vision ett 
och killag. 
Hon 
hinner 
inte med 
mycket 
annat på 
fritiden än 
att vara i 
volleyboll-
hallen.

– Just nu 
är jag inte i hallen på fredagar 
och lördagar, men snart börjar 
serien och då blir det nog fler 
dagar.  Eftersom idrotten tar 
så mycket tid är det inte så 
välstädat hemma och projek-
ten tar lång tid att genomfö-
ra. Min mamma och pappa 
kommer förbi ibland och 
röjer. De städar lite och sköter 
trädgården, säger Annika och 
ser ganska nöjd ut. Det är jät-
tebra.

Inte nog med att både 
Annika och hennes man har 
långa karriärer inom sport 
bakom sig, femtonåriga dot-
tern Sofie går i deras fot-

spår och spelar till och med 
i mammas lag. 

– Hon har haft mig som trä-
nare i volleyboll sedan hon var 
liten och det funkar jättebra. 
En gång testade hennes lag en 
annan tränare men de ville ha 
tillbaka mig efter ett tag.

Annika är inte rädd för att 
erkänna att hon har otroligt 
mycket rutin som tränare och 
att hon håller även som spe-
lare.

– Sofie börjar bli bättre än 
jag i volleyboll, medger hon. 
Men vi är några gamla lag-
kamrater i 40-årsåldern som 
startat ett lag igen och vi har 
en otrolig blick för spelet som 
de yngre tjejerna inte har. 

Mamma och dotter tävlar 

ihop även i golf där de nått 
flera framgångar.

– Vi är båda tävlingsmän-
niskor som fokuserar rätt, 
därför tror jag vi passar bra 
ihop i idrott.

Beredskapstelefon
En mobiltelefon ringer och 
Annika berättar att det är 
beredskapstelefonen. Ale 
kommun har numera ett 
nummer som alltid går att 
ringa om en katastrofliknan-
de situation skulle uppstå. 

– Vi turas om och har tele-
fonen var åttonde vecka och 
den måste vara tillgänglig 
hela tiden, berättar Annika. 
Jag spelade match vid ett till-
fälle då jag hade den och min 

tränarkollega fick ha den i sin 
ficka. Det var en av få gånger 
det ringde, fast det var en fel-
ringning. 

Annika erkänner att det 
kan vara lite svårt att hela 
tiden komma ihåg att ha te-
lefonen på sig och hålla den 
laddad. Hon ger ett intryck av 
struktur under frihet. Hon vet 
exakt hur det ska vara men kan 
ändå ta saker och ting med en 
klackspark. Som att bjudas på 
fel smörgås vid ett chefsmö-
te:
Ryktet säger att du inte äter 
ost, stämmer det?

– Det är nog allmänt känt 
att jag inte tycker om ost. Jag 
kan plocka av det från smör-
gåsar och så men kan bli lite 

hysterisk om jag får in det i 
munnen. Jag har aldrig ätit 
ost, inte min pappa heller. 
Mina vänner lämnar bitar ost-
fria på pajer och så.

Men som bohuslänning 
måste väl äggost gå bra?

– Ja, äggost är en annan sak. 
Det ska vara med sylt.

– Annika Sjöberg basar i 
kommunen och idrottshallen

Annika Sjöberg är sedan ett halvår chef för Barn- och ungdomsförvaltningen i Ale kommun. Ledaregenskaperna har hon fått 
efter 30 år i volleybollens värld. Idag är hon både lagkamrat och tränare till sin dotter och systerdotter.

ANNIKA SJÖBERG
Yrke: Förvaltningschef på Barn- och 
ungdom. 
Ålder: 46
Bor: Kungälv
Familj: Man och dotter
Semestern: Gör jag så lite som möj-

ligt på sjön, skidresa på vintern.
Tränar: Fem dagar i veckan, minst.
Vad är viktigast i livet? Min familj, 
det är min trygghet och min bas.
Bästa volleybollhallen: Bara det är 
högt i tak så går det bra.
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Smash in!

>>Eftersom idrotten tar 
så mycket tid är det inte 
så välstädat hemma och 
projekten tar lång tid att 
genomföra. Min mamma 
och pappa kommer förbi 

ibland och röjer.<<
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