I prakt ken ger dig råd och tics från företagare och experter som delar med sig av sina erfarenheter.
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Ledarskapskonsulten

att råda företagsledare

Karin Tenelius gör förlustföretag

att ge medarbetarna

hon börjat köpa företag inom omsorgssektorn.

VINST
till vinstmaskiner

makt. För att kunna genomföra
Första köpet, konkursboet

genom

sina ideer har

Elisabethgården

i

Vimmerby för familjer i kris, går med vinst redan efter ett och ett halvt år.
pA ELISABETHGARDEN
är alla sin
egen chef. amtliga an tälIda har
full insyn i verksamheten, gör
gemensamt upp arbets- och semesterscheman och bestämmer
sina egna löner. Där finns inga
långtidssjukskrivna
och ingen
personalomsättning.
- är de anställda går från att
passivt vänta på att någon annan
ska fatta beslut och säga åt dem
vad de ska göra till att bli "mentala ägare" av verksamheten blir
de engagerade. Engagemang och
ansvarstagande leder till effektivitet och lönsamhet, förklarar
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Karin Tenelius sin filo ofi.
Karin Tenelius har en bakgrund som arbetsmarknadcoach och ledarskap konsult.
1999 fick hon första gången pröva
sina ideer om medarbetarmakt
när hon anlitades om kon ult på
ett litet hotell i Stockholm, där
verksamheten riskerade att tagnera. Karin Teneliu coachade
både vd:n att träda tillbaka i sin
chef roll och medarbetarna att
gemensamt ta ansvar för verksamheten. Ett halvår senare hade
vinsten ökat med 26 procent.

amma metod när
hon engagerades avytterligare två
företag: ett utbildningsföretag ägt
av Kommunal som under sju års
existens aldrig gått med vinst,
samt ett blödande it-företag,
delägt av Inve tor om i spåren
av it-kraschen kulle likvideras
på grund av tora ackumulerade
förluster. En kort tid efter att hon
börjat jobba med företagen vände
de sina röda siffror till svarta.
- I utbildningsföretaget var
kommunikationen dålig. Det var
mycket intriger och förre vd:n
satt på all information inklusive
HON ANVÄNDE

alla försäljningssiffror. Jag gjorde
klart att det var de anställda om
skulle rädda företaget och åg till
att alla fick insyn. Jag ställde frågor som gjorde att de själva kunde
ringa in problemen och börja sälja
kurser till kommunerna, inte
bara skriva ramavtal som de gjort
tidigare.
I it-företaget lyckades hon få
den som gnällde mest att dra in
företagets stör ta order genom att
lyssna på honom i stället för att gå
omvägar som alla andra gjorde.
KARIN TENELIUS skapade företaget Tuff ledarskapsträning där
hon började utbilda andra chefer
i sin metod att leda med delaktighet och att uppmuntra medarbetarna att prata klarspråk. Uppdragen i den offentliga sektorn
kände mest meningsfulla, men
hon insåg snart att för att verkligen ändra hierarkierna där och få
lönsamma verksamhetertill gagn
för skattebetalarna, krävdes att
hon själv gick in som ägare. Så-

I PRAKTIKEN

Se tillatt få med dig medarbetarna på Iden.
Vadkan de vinna på att få bestamma over
verksamheten?
Omdefinieradin chefsroll tillatt vara den som
stöttar och servar för att medarbetarna ska
lyckas med det de Självavill,I stället för att driva och
styra.
Varberedd på att allt Inte går precis som du
tänkt dig. Förändringar är aldrig smärtfria
och konflikterar oundvikliganar engagemang och
ansvarstagande frigörs i en grupp.

Hjälpteamet att blieffektivtgenom att ta
tillvaraoväntade resurser och förmågor, Låt titlarna fara och flyga och låt medarbetarna omdefiniera
sina roller utifrån intresse och fallenhet. Lagerkillen
kanske är mycket battre på att gora inkÖpän den
marknadsansvarige.
•

Låt medarbetarna organisera om allt de Inte är

•

nöida med, bli exempel schematäggning

och

mötesformer. Det är de som ska leva med strukturerna.
•

Uppmuntra medarbetarnas viljaatt folja upp och

mäta resultat och coacha dem i att själva hitta
Gå en praktiskt Inriktadkurs i ett coachande
ledarskap.
Organisera så att alla får tillgång tillInformation
om företagets ekonomi.

sina upptöliningssystem.
Du behöver egentligen bara delta I personalmotena for att stärka och coacha dina
medarbetare. Fråga dem vad de vIIIanvända dig till.
Du kanske kan serva dem genom att sälja, nätverka
och göra pr för verksamheten.

~

Starta gärna några projekt vid sidan av verksamheten som du sjalv kan koncentrera dig på
och som hjalper dig att klivatillbakaoch sluta styra
och kontrollera. Bygg om huset eller sommarstugan,
lamna dina medarbetare lite Ifred ett tag.

L:.I

lunda bildade hon och hennes åtta
anställda konsulter i Stockholm
företaget Empowerment
Invest
om 2009 köpte konkursade EIiabethgården iVimmerby.
- Vi startade verksamheten i
mars 2010. Hela det året var svettigt, det tog längre tid än beräknat
att få till ramavtal med kommunerna för att få dem att skicka
krisfamiljer till oss.
Karin TeneIius är formellt vd
för Elisabethgården
men under
hela uppbyggnadsskedet var hon
där bara var tredje vecka och tränade per onalen i att bestämma
genom att tala klarspråk och lyfta
upp saker till ytan.
- Elisabethgården
har varit
en tyst arbetsplats och det var en
extra utmaning att få de anställda
att prata. Men jag hör när något
inte sägs. Då frågar jagvad den här
ty tnaden står för. u har personalen möten var tredje vecka som
jag är med på. Vi pratar hela tiden
om verksamheten som de har full
insyn i. Samarbete är inte lätt el-

betsplatser.
- Alla är nöjda. Våra löner är
mer rättvisa nu och motiverar
o att göra ett bra jobb, intygar
Renee Wång, föreståndare på Eliabethgården.

ler friktionsfritt, men vi tar tag i
allt missnöje och alla knutar och
surdegar.
DE TIO ANSTÄllDA be tämmer
nu allt själva och driver verk amheten med Karin Teneliu
om
coach. Från sin bas i tockholm
servar hon dem med vad de behö-

ver i form av stöd.
I höstas bestämde personalen
sina egna löner genom att arbeta
fram ett y tern baserat på utbildning nivå, antal år i bran chen
och lojalitetstill kott för dem som
jobbat länge på Elisabethgården.
Lönerna är nu marknadsmässigt
lite bättre än på jämförbara ar-

HON KAN INTE se ett enda problem med det nya arbetssättet
och tycker att hon lär sig mycket
på det och utvecklats som person.
- är man får inblick i allt som
händer får man en helhetsbild och
förstår hur verksamheten fungerar. Det innebär också en trygghet för familjerna som bor här. Vi
är införstådda i alla ärenden och
kan svara på alla deras frågor.
2011 gick Elisabethgården med
vinst. Den kom de anställda till
del i form av bonus.
är vinsten går tiJJbaka till
oss som gör arbetet känner man
att man vill kämpa ännu mer, säger Renee Wång.

. Annika Danielsson
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