
för mig när jag behöver vara ledig, äger
Renee Wång.
Skulle du rekommendera någon annan alt

jobba på deua säll ?
-Ja, det skullejag. En per onalgrupp

om får fullt förtro nde, om får känna
att de är delaktiga och kan påverka, blir
gladare, mår bättre o h tåller upp för
företaget på ett helt annat sätt.

Engagerade medarbetare, nästan ingen sjukfrånvaro och lönsam ekonomi. Så ser det ut
på akut- och utredningshemmet Elisabethgården, där de anställda får bestämma allt.
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D
ET HELA BÖRJADE med ideer
på kon ultfirrnan Tuffledar-
kapsträning. Där ans r man

att de anställda måste få fullt
inflytande över verksam-

heten, eftersom det är enda sättet att skapa
engagemang och ansvarstagande - och i
förlängningen högvinst. Men ingen avde
kunder om Tuffledarskapsträningjobbade
med varvilligatt anamma konceptet, För att
kW10abevisaatt modellen fungerar köpte
därför kon ultfinnan egna företag; två
utbildningsföretag. en bokföringsbyrå och
ettakut-och utredningshem, om de kan
sköta efter eget huvud.

- Arbetssättet är oerhört lönsamt. De
anställda blir engagerade och delaktiga,
något om alla vd:ar efterfrågar. Och det
enda ättet att skapa engagemang är att ge
befogenheter till de an tällda å att de kan
bestämma på riktigt, äger Karin Teneliu
om är vd på Tuff ledar kapsträning och

även vd för Eli abethgården.

MEDARBETARNA VET BÄST

Elisabethgården, ett akut- och utredning -
hem där familjer får hjälp, harjobbat
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enligt konceptet dan l mars 2010 då
Tuffledarskap träning lOgöver gården,

m då var ett konkur bo. Med det nya
arbets äuet har verksamheten byggts upp
på nytt efter kon kur n och verksamheten
är nu lönsam, nligt Karin Ten liu .

umera amlas all per onal var tredje
vecka i tre timmar och diskut rar och tar
be lut om allt om har med verksamheten
att göra.

-D t år vi omj bbarmed verksamheten
m v t vad om måste göras, så vivänder o

int tillvåra ägare i to kholm. Alla be lut
tas på personal m - tet där varje person har
en röst, säger R nee Wång, om offici Ut
är före tåndar men som gör exakt amma

: jobb som alla andra på gården.
: Beslut om berör den egna personalen
: tas också upp o h di kutera öpp t. Om
: någon vill vara ledig å lämnard nne in
: en ledighetsan ökan. Sedan di kurerar
: gruppen om och hur det kan lö as. D t
, brukar alltid lö a ig g nom all någon

i gruppen tar arb tsuppgifter som d n
ledighetstörstande lämnar eft r ig.

- Man vet att omjag tällerupp denna
gången å är d t någon om täller upp

FÖRDELARNA

Fördelarna med arbets ättet är många
enligt Karin Teneliu . Det finns knappt
någon ~ukfrånvaro, medarbetarna är
engagerade och ekonomin blir lön am.

am tidigt behövs det inga chefer tillen
självgående verksamhetsom även blir
tabil och långsiktig.

- är fler får vara med och bestämma
tas det kloka beslut om ger hållbarhet
och lång iktighet. Man blir åv n mindre
konjunkturb roende. Om det går dåligt
på marknaden å har man personal om
är lojal och fattar nabba b lut om vad
man kagöra.

öjdare kunder är ett annat re ultat av
modellen efter m per onalen har full
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Närde anställda får ansvaret börjar de se på den egna verksamheten som sin egen, de blir mentala

ägare, menar Karin Tenelius, vd för Tuff ledarskapsträning och även vd för Elisabethgården.

- Om man som chef vill ha mindre att göra så är modellen fantastisk. på Elisabethgården är alla

superengagerade och verksamheten utvecklas utan att jag behöver driva den.

ELISABETHGARDEN
'Förebild är det brasilianska företaget Semco

och dess vd Ricarod Semler, som låter de 3 000
anställda bestämma över företaget.

-Elisabethqården har gruppmöten tre timmar

var tredje vecka där alla frågor diskuteras och
majoritetsbeslut fastställs av de tio anställda

gemensamt.

- Inne på kontoret sitter ett schema där morgon-
dagen planeras av personalen på kvällsskiftet.

• Alla i personalen jobbar med allt, det finns Ing-

en som har ett speciellt ansvarsområden som
ingen annan jobbar med.

• Tre personer har extra koll på ekonomin, följer

upp och kontrollerar utgifter och inkomster.

kollpå verksamheten och kan själva svara
på frågor utan att hänvisa till chefen.

- är personalen har mentalt ägar kap
överföretaget å är det mindre okej alt ha
ett tri t tillmöstegående.

NACKDELARNA

Förtraditionella chefer med kontroll-
behov blir det dock en utmaning att
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tänka i nya banor och löpa linan ut.
Karin Teneliu möts ofta av argumentet
att man testade medbestämmande pa
70-talet och att det inte fungerade.

- Man måste träna i all leda på det här
säuei, träna på att utveckla förmågan att
lyssna. Det kräv också all medarbetarna
pratar ärligt och öppet m d varandra,
något man också må t öva på.

Att prata öppet och äga vad man tycker
och tänk r är något som Elisabethgården
fortfarande kan bli bättre på, menar
Christina Lindor on, en av de an tälJda.

-Alla vågar inte ta för ig lika mycket.
Vi är några om harjobbat här i ett antal
år, 'å det kan ke lått blir att alla inte

, uttry ker ig lika mycket.
D om inte är beredda att jobba enligt

modellen för vin ner självmant från
verksamheten. å var det åtminstone
på Eli abethgården där eu par av de
tidigare an tällda valde att inte fortsätta
när Tuff ledarskap träning tog över
ledning n efter kon kur en. De ville
di kutera in lön med en en kild chef

ch inte med hela gruppen. amtidigt
ville d ha en högre lön än vad den övriga
gruppen kunde acceptera. Då valde de
att istället gå vidare. f-
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