
 
På grund av min långa resa har jag inte haft möjligheten att publicera en snarlik text utan tar 
mig friheten att kopiera den från tidningen Resflex, det ligger mig varmt om hjärtat att ha 
minnesorden om Christer Sandahl Vingresor i mitt Nyhetsbrev, en artikel som inte försvinner 
efter en tid. Christer tillhör den svenska eliten i resebranschen som är ansvarig för miljoner 
människors upplevelse i världen som är pappa till massor av kul saker som retade gallfeber på 
resebranschens traditionalister redan på 70/8o/90 talet. Här kommer några tankar från dem 
som arbetat nära med Christer. 
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Christer Sandahl – några minnesord 
från arbetskamrater 
Som vi tidigare skrivit om så har svensk reseindustri förlorat ännu en av de 
stora.  . Orden nedan är från några av hans arbetskamrater. 

http://www.resflex.se/branschnytt/christer-sandahl-nagra-minnesord-fran-
arbetskamrater/1915 

 Christer Sandahl har, som tidigare meddelats, lämnat oss alla efter en kort tids 
sjukdom. Han var vår chef och kollega under mer än 20 år i Club 33, Ving, Sunwing 
och i de nya företagen som förvärvades. Vi fick beskedet om hans bortgång mitt i den 
vackra sommaren.  

Christer var en ledare av bästa sorten. Hans första ord till oss när han tillträdde som 
VD för Vingresor för 25 år sedan, var: ”Jag tror att människor har en vilja och en 
förmåga att göra ett bra jobb. Medarbetarna som strategisk resurs är underskattad i 
Sverige.” Han var tidigt ute med den insikten och hade en fast tro på att vi alla själva 
tog ansvar om vi fick ansvar, att vi alltid ville göra vårt bästa, att vi gjorde ett bättre 
jobb om det var roligt på jobbet, att vi tog beslut med hjärnan och genomförde dem 
med hjärtat.  

Hans kloka och pragmatiska ledarskap präglades av integritet och närhet - samtidigt. 
Seriöst men aldrig tråkigt. Empatiskt men aldrig förminskande. Vi hade alla olika 
roller i företaget och när utmaningarna var stora gav han oss ledning, alltid med 
glimten i ögat. Sedan gick vi iväg och gjorde ganska bra saker. Dessutom blev det ju 
på Christers sätt. Det är bra ledarskap! 

Hans förmåga att kommunicera var unik. Han var tydlig, inspirerande och rolig och 
kunde förmedla sina visioner och strategier på ett sätt som gjorde att vi, på alla 
nivåer, alltid var uppdaterade och insatta i verksamheten.  

Med sin avspända röst upprepade han ständigt sina kloka budskap. De lever nu 
vidare i andra företag och organisationer, där vi är verksamma. Vi återkommer ofta till 
”sandahlismerna” när vi ställs inför nya utmaningar i andra sammanhang. Och de 
fungerar.  

Christer bejakade glädjen i arbetet och han kunde konsten att kombinera kamratskap 
med ledarskap, allvar med lekfullhet. Vi minns alla roliga och utvecklande 
säljkonferenser genom åren. Vi minns den stora mässan i Sollentuna för alla kunder. 
Vi minns 70-talets Movie Svea, där han som TV-kock skar morötter och råkade skära 



av sig tummen, naturtrogen, men inte äkta med ett förtjust ”hoppsan”. Eller den 
fantastiska 1-2-3-resan till Rhodos på 80-talet för alla anställda med respektive från 
Sverige och Norge, med ledningens välrepeterade show under bar himmel i 
amfiteatern. Den resan var ren investering, menade Christer! 

Christer var en viktig person i våra liv och vi är många som har berörts i djupet av 
våra hjärtan av hans bortgång. Vi kommer alltid att minnas honom för det briljanta, 
prestigelösa ledarskapet och hans varma, kloka och humoristiska personlighet.  

Våra tankar och vår medkänsla går nu till familjen, till Barbro, Julia och Joakim, som 
alltid fanns honom närmast.  

Mia Adolphson Bitte Eriksson Cattis Hådell Anita Jussil  
 
 
 


