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Framgångsrika företagsledare har 
lärt sig vikten av en god kommunika-
tion med medarbetare och kolleger. 
Förmågan att lyssna och visa respekt 
för sina medarbetare skapar ett tryggt 
och harmoniskt arbetslag. Att vara en 
effektiv och hänsynstagande ledare är 
något man kan lära sig och på Hjär-
tegården erbjuds kurser i ledarskap 
där lärarna består av hästar. 

Utanför Köping i Västmanland 
ligger Örberga och kursgården Hjär-
tegården som drivs av företaget AB 

Sol, Vatten och Egen Kraft. Företaget har 
varit verksamt sedan 5 år tillbaka och ägs av 
Gunneli Fallmark med sambo John Pilgrim, 
Gunneli berättar: 

– Jag är bland annat utbildat leg psyko-
terapeut med specialitet inom barn och 
ungdomar, leg fysioterapeut samt mediyoga- 
instruktör. Nu senast är jag också utbildad 
Advanced Practitioner inom FEEL, som 
med svensk praktisk översättning innebär; 
Förändra Egna Erfarenheter med häst som 
Lärare.

Lära av hästar 
Parallellt med sin vårdutbildning har Gunneli 
fördjupat sig inom företagsledning, ledarut-
veckling, konflikthantering och affärsmodule-
ring, Gunneli säger: 

– Jag håller workshops, där temat är le-
darskap, både inom företag och individuellt. 
Deltagarna lär sig då, med hjälp av hästarnas 
direkta feedback, att kommunicera tydligare 
med varandra och med andra. 

Samarbete är a och o 
Kurserna kan vara både hel eller halvdagar, 
och för långväga kursdeltagare finns det 

möjlighet att övernatta. Tillvägagångsättet, 
där hästar är kursledarens kollegor, är både 
annorlunda och unikt. 

– Hästarna lär oss att vi ständigt sänder 
signaler. Ju mer medveten vi är om vilka 
signaler vi sänder ut, desto bättre går det att 
kommunicera med andra människor. Det 
ökar vår medvetenhet och förmåga att läsa av 
olika situationer. Den utvecklade förmågan 
leder till ökad tillit och respekt mellan ledare 
och arbetskollegor. 

Nöjda deltagare 
Kurserna är mycket uppskattade och respon-

sen från en rad deltagare är överväldigande.  
Gruppmomenten i kurserna hyllas där man 
samarbetar i de olika övningarna. 

– Många tycker att kursen ger tillfälle att 
stanna upp i nuet och alla ser fördelarna med 
att vara lyhörda. De upplever även att de når 
uppsatta mål på ett mer effektivt sätt genom 
att samarbeta i grupp, berättar Gunneli. 

– För att få dynamiken att fungera i ett 
företag behöver ledaren själv vara dynamisk 
och kunna skapa ett engagemang i arbets-
gruppen. Fungerar orden tillit, respekt och 
lyhördhet i praktiken kommer man långt i 
sitt ledarskap. n

Kommunikation är nyckeln till
ett framgångsrikt ledarskap


