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ohan Kristiansson har varit chef i 30 år. 
Sitt första chefsjobb fick han i 25-årsåldern 
och upplevde de flesta ledarskapskurser 
som tekniskt inriktade. Snabbt upptäckte 
han att de stora problemen sällan låg på det 

tekniska planet och gick sin första kurs i kommuni-
kationsanalys. 

– Jag insåg att hur vi hanterade problemen var 
viktigare än problemen i sig, berättar han. 

Sedan har fler kurser följt genom åren och Johan 
Kristiansson har varit med och tagit fram olika 
utvecklingsprogram för hela organisationen. Bland 
annat för att bygga en trygg grundplattform för att 
få medarbetarna att känna ansvar och fatta självstän-
diga beslut utifrån tydliga mål. En lång chefserfa-
renhet och många ledarskapskurser har fått vd:n att 
fundera över sitt eget beteende.

– Jag upplever att jag har hög delegeringsgrad 
och låter folk sköta jobbet själva, även om det går åt 
pipsvängen. Men tillslut, om jag ser att det går åt fel 
håll, står jag inte ut längre utan går in för snabbt och 
vill styra upp. Jag vill bli bättre på att gå in lite tidi-
gare och lite mjukare så att det inte finns så mycket 
aggression i mig. 

Johan Kristiansson ville ha hjälp med att ta reda 
på varför han upprepade samma beteende gång på 
gång fast han visste att det inte var konstruktivt. Och 
det tycker han att kursen har hjälpt honom med. 

– Efter Fajv vet jag varför jag gör så, vilket har med 

Johan släppte  
prestigen  
med yoga Skogspromenader, att måla akvareller, utöva 

yoga och stänga av mobilen under kurstill-
fällena. Det kan deltagarna i utbildningen 
Fajv Inre Ledarskap ställas inför. Johan 
 Kristiansson, vd Sankt Kors Fastighetsbolag, 
tycker att utbildningen gjort honom till en 
bättre människa. Mer ödmjuk och lyssnande. 

J
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uppväxten att göra och tidigare erfarenheter av 
chefer som har format min beteendestil. Och när jag 
vet det så kan jag också ändra mig och säga: Oj nu 
blev jag arg, det var dumt.

Efter att ha gått kursen har han bara fått positiva 
kommentarer från familj och medarbetare.

– Jag lyssnar mer, är mer närvarande och empatisk 
och mindre rädd att göra fel, säger han. 

stänga av mobilen

Fajv kombinerar traditionell ledarskapsutbildning, 
Neurolingvistisk programmering så kallad NLP, och 
en holistisk syn på människan. Kursen delas upp i två 
tillfällen med fyra dagar i stöten på en kursgård. Den 
som går kursen får vara beredd på att delta i olika 
rollspelsscenarion. 

– Man agerar som om det var allvar. Man får feed-
back och sedan gör man övningen igen. När man gör 
någonting själv – det är det som ger erfarenhet! Det 
går inte att läsa i en bok, menar Johan Kristiansson. 

Det första som hände när han kom fram till kurs-
gården blev en överraskning. 

– När vi gick in på gården var det stopp på mobil 
och mejl. På en vanlig kurs är man hälften av tiden 
mentalt någon annanstans och kollar mejlen efter 
lektionerna för att se vad som hänt på jobbet. Så var 
det inte här.

Inne i lokalen var det fritt fram att prata om allt. 
Deltagarna, ett tiotal, kom varandra nära under de 
långa dagarna som kunde vara mellan sju på morgo-
nen och tio på kvällen. Men utanför aktivitetstid 
fick de uppmaningen att helst låta bli att prata med 
varandra. 

– Man skulle reflektera själv. Det var tyst och stilla 
i en vacker omgivning. Det fanns tid att tänka på 
»varför gjorde jag sådär i den situationen?«. Det var 
en inre resa som gick djupare än vad jag har varit 
med om tidigare, säger Johan Kristiansson. 

Mycket tror han berodde på att kursledarna 
använde så många olika verktyg och metoder. Bland 

annat kunde skogspromenader, yoga och akvarell-
målning stå på schemat. Vissa övningar gick hem, 
andra gav inte så mycket.

– När du åker på kurs brukar du höra någon som 
talar, ett tomtebloss. Du kommer tillbaka med massa 
inspiration och tänker »nu jävlar ska det bli föränd-
ring!«. Men du har inte lärt dig något. Du måste 
prova själv och få in det i ryggmärgen. Den effekten 
sitter kvar, menar Johan Kristiansson.

släpp prestigen

Övningarnas stundtals utlämnande karaktär gör att 
han tror att det är en fördel att gå kursen med perso-
ner du inte känner sedan tidigare. 

– Vanliga kurser ger kanske tio punkter att jobba 
med. Här får du måla en bild som föreställer något 
du tänker på och sedan förklara din idé. Det är 
ganska flummigt! Det är inte säkert att alla vd:ar 
tycker att det är så bekvämt att göra det inför någon, 
och inte inför sin egen organisation. 

– Man är kanske rädd att någon ska tänka »Vad 
fånig han såg ut när han låg på rygg och inte kunde göra 
yoga«, förklarar Johan Kristiansson. 

testa nytt

Själv blev han riktigt biten och går fortfarande, sex 
månader efter utbildningen, upp på morgonen och 
utövar yoga till familjens stora förvåning. En annan 
förändring är att han är mer trygg i sig själv. Det 
innebär till exempel att inte vara lika envis med att få 
sin vilja fram gentemot andra chefer i koncernen.

–  Det viktigaste är att vi kommer framåt. Inte att 
vi kommer framåt på mitt sätt. Där har prestigen 
försvunnit en del, säger han.

Johan Kristiansson har ett enkelt råd till dig som 
funderar på att gå en ledarskapskurs.

– Välj något nytt! Gör något som du inte har gjort 
förut. Då blir du bredare och skapar en förståelse 
och insikt om dig själv och hur världen och samhäl-
let fungerar. Det har du nytta av som ledare. 


