THOMAS ERIKSON
Bor: Söder om Stockholm.
Född: 1965 i Örnsköldsvik och uppvuxen i Luleå.
Familj: Sambo, fem hemmavarande tonåringar.
Aktuell: Författare till boken Bländverk.
Intresserad av: Inredning, trädgård, bilar, böcker
och träning.
Okänd talang: Jag är en jäkel på att rimma och
kan göra limerickar av vad som helst.
Stolt över: Att jag lyckats nå mitt mål att bli
utgiven som författare och att jag hittat en bra
balans i livet.
Äter: Fisk och kyckling.
Läser: Toppliste-litteratur.
Lyssnar gärna på: Heavy Metal. (mest när jag
skriver)
Husdjur: Nej.
Motto: Titta mera framåt än bakåt.
Text och bild Carin Carlsdotter Denell

-Jurtjyrkogården gjorde mig

fullständigt vettskrämd

Bländverk är den första i en serie om beteendevetaren Alex King och har snabbt blivit en favorit i bokbloggarvärlden. Författaren bakom historien är en slipad konsult som inte räds strålkastarens ljus om dagarna. Snabbt och lätt
gör han en analys av den han möter. Funderar jag på om han analyserar mig vid första mötet? Ja. Vi träffas i hans
miljö, hotellfoajén på Royal Viking i Stockholm. Rollen som ledarskapskonsult sedan 12 år har gjort honom bekväm
i de flesta av världar. Han utstrålar värme och nyfikenhet och beskriver sig själv som otålig. Vill se saker hända.
Thomas är som klippt och skuren för den rollkaraktär som så framgångsrikt lyft historien om en serie brutala mord i
Stockholm. Första frågan blir oundviklig.
Vilken relation har du till Alex King, är han du?
- Ja och nej, rent professionellt arbetar vi med samma
metoder men privat är vi olika och lever helt olika liv.
Hur fick du idén att skriva om den utsatthet som det
kan innebära att vara framgångsrik, förmögen och
offentlig?
- Från den brottskultur, som finns i så många andra
länder, där rika människor blir kidnappade. Plus lite
utflippad fantasi.
Du har använt många av de du mött i livet som personer i dina böcker. Känner gamla vänner igen sig?

- En del. En del blir smickrade men de flesta känner inte
igen sig.
Har du några tips till den som vill förverkliga sin lust att
skriva?
- Skriv! Lyssna aldrig på dem som säger att det är svårt,
jobbigt eller omöjligt. Dom har fel.
Tre personer du skulle vilja bjuda på middag:
- Stephen King, Tomas di Leva och Jurij Gagarin. (Alla tre
har varit i rymden på sitt sätt...)
Om du vore politiker, vad skulle du förändra?
- Jag skulle se till att vi investerar ännu mer i våra barn
och ungdomar.

Du fick välja något personligt
till intervjun och valde Stephen Kings bok Jurtjyrkogården. Berätta varför den är så
viktig för dig?
- Den är bland de bästa
böcker jag någonsin läst. Den
gjorde mig fullständigt
vettskrämd när jag läste den
för 25 år sedan, men vilken
läsupplevelse, wow! Den var
absolut en bidragande
orsak till att jag började
skriva på allvar.
Vad gör du just nu?
- Slutför uppföljaren av Bländverk
som går under arbetsnamnet Illdåd.
Vad kan vi få veta redan nu?
- Här får vi lära känna Alex King på djupet men annars är
det en helt annorlunda historia än Bländverk.
Varför är det intressant att veta vilken färg man har i
Alex Kings analysmodell?
- Den ökar självinsikten, vilket alltid är positivt. Social
kompetens grundar sig ju huvudsakligen i just självinsikt. Om du vet var du kommer ifrån är det lättare att ta
ut riktningen för vart du vill ta dig.
Alex King använder ju den här tekniken för att hjälpa
polisen att lösa brott. Hur känner han igen en gul
person?
- Människor med mycket gult i sitt beteende blir lätt så
entusiastiska och exalterade att vissa kan uppfatta dem
som ytliga. De ler och skrattar mer än andra. Optimismen är oöverträffad. Livet är helt enkelt underbart!
Precis som röda har gula mycket energi. Det mesta är
skola och ska vara skoj. Dom är nyfikna. Allt nytt är intressant, och mycket av energin går till att hitta nya sätt
att till exempel utföra dagliga arbetsuppgifter.
Hur ser en röd person ut?
- Människor med mycket rött i sitt beteende är extroverta, uppgiftsorienterade och njuter av utmaningar. De
tar snabba beslut och är ofta bekväma med att ta risker.
Behöver man någon med extra energi kan det vara bra
att bjuda in en röd person i teamet eller projektgruppen. Röda personer sitter aldrig stilla; de är ofta på väg
någonstans. Oförtrutet stretar de vidare medan vi andra
gett upp för länge sedan.
Vad är karaktäristiskt för en grön person?
Gröna personer är vänligheten personifierad. Som
utpräglade relationsmänniskor kommer de att investera
livslångt i er relation. De kommer att hålla reda på när
du fyller år, när din partner fyller år, när era barn fyller år
osv. Har ni väl blivit vänner är det för alltid. De gröna är
de bästa lyssnarna. En grön person kommer dessutom
alltid att vara mer intresserad av dig än av sig själv. Teamet, gruppen, familjen kommer alltid före den enskilda
individen. De är mycket omhändertagande och finns
ofta inom yrken där man värnar om andra.
Hur känner man igen en blå person?
Tempot hos en blå person är ofta lägre än hos andra.

Men samtidigt är detta en mycket omsorgsfull person,
vilket resulterar i att när jobbet är klart behöver det inte
göras om. Inte heller går det att stressa den blå med
deadlines. Han står över sådant. Blåa personer tycker
om att planera. Mycket energi kan gå åt till att försöka
förutse alla möjliga tänkbara scenarior. Det innebär
givetvis att det kan bli svårt att komma igång, men
samtidigt vet vi att om de startat något blir de klara. Blå
personer brukar dessutom oftast avsluta det de sätter
igång. Det kommer att ta en stund, men de blir klara.
Så slutligen, analyserade du mig när vi träffades?
Jajamen. Du är röd och gul, säger han och småler.
_____________________________________________________________________________________________
Mer om DISA-språket som Alex King använder sig av
hittar du på www.thomaserikson.se. Följ Thomas Erikson på Facebook http://www.facebook.com/thomas.
erikson.writer.

Författaren Thomas Erikson har skrivit i 20 år. Efter
Bländverk ligger flera manus på tur.
Bländverk är över 500 sidor
lång och utkommer som pocket i juni. Ljudboken är inläst
av Jonas Malmsjö. Köpställen är Adlibris, CDON, Bocus.
com, Akademibokhandeln
och Bookia. Den 15 augusti
kommer uppföljaren Illdåd
ut i bokhandeln. Utgivare är
Damm Förlag.

