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ANTON BOSÅ              

Ålder: 21 år
Bor: Villa i Lerum
Familj: Pappa, mamma, 
två syskon och en hund
Intressen: Åka skidor, 
träna och musicera
Gör: Platschef hos Alpre-
sor i skidorten Saalbach

handlar om merförsäljning. Nå-
got som är sjukt viktigt.

– Jag har följt upp hur de går i 
alla regioner och haft mycket kon-
takt med de andra platscheferna.

För en vecka sedan åkte Anton 
iväg på sitt äventyr till Saalbach, 
men han tror det är sista säsong-
en. Istället tror han att han söker 
in till universitetet för att läsa 
marknadsföring, eftersom han 
blivit sugen på försäljning.

– Sedan är jag också väldigt 
sugen på att resa i Sydamerika 
under en längre tid. Kariben och 
Västindien lockar väldigt myck-
et, eller varför inte Kuba.

– Tänk att bara få vara.
ANN-CHARLOTTE EDGAR

LERUM: Anton Boså är 
bara 21 år, men har hittat 
drömjobbet. För tredje 
säsongen får han möjlig-
het att göra det han tycker 
mycket om att göra. Åka 
skidor.

Den här säsongen är 
Anton platschef över sju 
andra i Österrikiska Saal-
bach.

– Jag har alltid älskat att åka 
skidor och nu har jag fått göra 
det i flera säsonger, säger han 
och fortsätter:

– Det här jobbet innebär jour 
hela tiden och man lever i jobbet 
hela tiden, men det är verkligen 
roligt och inspirerande.

Anton bor med sin familj i Le-
rum och säger att han är borta 
så långa perioder att det inte 
varit värt att flytta hemifrån. 
Han tycker om kommunen för 
att det är lugnt och harmoniskt 
och nära till naturen.

Vill fl ytta till stan
– Det är fint här, men det bästa 

kanske ändå är att det är nära 
till stan. Senare kommer jag att 
flytta till en storstad.

Anton har alltid tyckt om att 
aktivera sig men intressena har 
ändrats genom åren.

– När jag gör något gör jag 
det helhjärtat. En period tränade 
jag väldigt mycket på gymmet 
och en period var det jäkligt kul 
att cykla.

– Men det stora intresset har 
varit musiken.

Valet av gymnasium var inte 
svårt, då han valde musiklinjen 
på Hvitfeldska i Göteborg. Han 
säger att han inte vet hur bra det 
valet var för framtiden, men han 
hade roligt under sina tre år.

Spelat i fl era band
– Det roligaste jag vet är att 

spela musik. Jag började i kul-
turskolan med att spela trumpet 
och hade ett Lerumsband under 
gymnasietiden.

– Trummer har blivit lite 
av min grej och jag har spelat 
mycket. Även när jag var guide 
i Sölden var jag med i ett band.

När Anton slutat gymnasiet  
och såg att STF Alpresor sökte 
personal var han inte sen med att 

söka. Många gjorde detsamma, 
men Anton var en av dem som 
fick gå en kurs för att bli rese-
ledare.

– Under en vecka fick vi visa 
vilka vi var och vilken känsla för 
service vi hade. Det gick bra och 
jag fick en placering i Cortina i 
Italien och fastnade direkt.

– För att vara en bra resele-
dare ska man vara social och 
intresserad av människor, men 
också stresstålig och harmonisk.

Kul och stimulerande
Antons första säsong i Italien 

minns han som väldigt kul och 
stimulerande. Det var mycket 
ansvar, men också mycket tid att 
umgås med de andra reseledarna 
och med gästerna.

När säsongen var över i Ita-
lien valde Anton att sommar-
guida i Bad Gastein, där han 
gjorde vandringar i naturen med 
gästerna.

– Det var helt annorlunda ef-
tersom det är många äldre männ-
iskor som gör den typen av resor.

– Samtidigt var det kul att göra 
något annat och sommaren där är 
väldigt vacker.

Förra vintern var det dags för 

Anton att avancera och han blev 
platschef för två guider i Sölden. 
Han säger att när personalstaben 
är så liten blir man mer beroende 
av gästerna och får en personli-
gare relation.

– När den säsongen var över 
bilade jag och en kompis genom 
Europa. En fantastisk resa, som 
gjorde att jag inte kom hem för-
rän i maj månad.

Inför jobbet i Sölden åke han 
ner en månad innan säsongen 
startade för att även jobba under 
tiden som julbordet serveras.

– Det är oerhört roligt och det 
är mycket konferensgäster som 
åker ner en dag eller två.

– I år åker jag ner för att själv 
äta julbordet tillsammans med 
min familj, som också kommer 
dit.

Yttersta ansvaret
Nu har Anton avancerat yt-

terligare då hans team består av 
sju reseledare i Saalbach, som 
är tredje största skidorten. Han 
har det yttersta ansvaret för att 
allt ska fungera. Gästerna kom-
mer på lördagen och åker hem 
en vecka senare.

– Lördagarna kan vara jobbiga 

om det strular till sig, vilket det 
inte brukar göra, men missför-
stånd kan ju alltid uppstå.

– Många startar sin resa hemi-
från mycket tidigt och kan vara 
trötta när de kommer fram. Om 
de då inte fått balkong som de 
hoppats på kan det bli lite tjaf-
sigt. Oftast är allt okej när de 
sovit och det är dags för sönda-
gens skidåkning.

Jobbet som platschef betyder 
inte bara det yttersta ansvaret ut-
an också en hel del administrativa 
sysslor och sittning på kontoret.

– Det här är den bästa skola 
jag kan få. För mig känns det 
naturligt att varje säsong ta ett 
nytt steg.

– I år får jag större ledarskap 
och personalansvar för flera 
personer.

Jobbat på huvudkontoret
Sedan i våras har Anton job-

bat på Alpresors huvudkontor 
i Göteborg. Ett arbete han har 
tyckt var väldigt roligt och an-
norlunda. Spännande att få se 
företaget inifrån.

– Det har varit kul att vara 
en del av det gänget och jag 
har sysslat med ett projekt som 

SPÄNNANDE VINTER. Anton 
Boså befinner sig nu i Saalbach, 
där han är platschef för Alpre-
sor. Ett jobb som passar honom 
utmärkt eftersom han älskar att 
åka skidor.

Anton har hittat DRÖMJOBBET


