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AKUT- OCH UTREDNINGSHEMMET ELISABETHGÅRDEN HAR DET SENASTE ÅRET FÖRÄNDRAT sin
ARBETSSÄn. GENOM An GE MEDARBETARNA MER BEFOGENHETER, TRÄNA upp DERAS KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA OCH SKAPA En NATURLIGT UTRYMME FÖR FEEDBACK HAR ELISABETHGÅRDEN
GÅn FRÅN An VARA EN TURBULENT VERKSAMHET TILL An VARA HA EN TRYGG OCH POSITIV
ARBETSGRUPP. MYCKET TACK VARE LEDARSKAPSFILOSOFIN "NERIFRÅNPERSPEKTIVET".

/

När jag anländer till Elisabethgården, strax utanför Vimmerby i
Småland, är det svårt att förstå att jag kommit till ett akut- och
utredningshem. På tomten finns flera gula villor, lummiga träd
och buskage med färgglada blommor. Försommarvärmen
förstärker känslan av att vi faktiskt är i Astrid Lindgrens grannskap. Jag hälsas välkommen av Carina Nilsson och Renee Wång,
två av Elisabethgårdens medarbetare, vars värme och glädje är
svår att missa. Efter några turbulenta år, har personalen skapat
ett positivt arbetsklimat tack vare ledarskapsfilosofin "nerifrånperspektivet:'

I juni 2009 gick behandlingshemmet
Elisabethgården av flera
olika orsaker i konkurs. Carina Nilsson hade då, på konsultbasis,
under några arbetat som verksamhets- och personalchef på
hemmet, med en roll som platschef de sista tre månaderna. Efter
några månader köpte Empowerment Invest AB, med ledarskapscoachen Karin Tenelius i spetsen, upp Elisabethgården med
huvudvisionen "att få världen att förstå hur arbetsplatser egentligen ska se ut:' Det var början på en spännande resa för medarbetarna på Elisabethgården, som numera arbetar utifrån filosofin
"nerifrånperspektivet'.'
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- Jag visste vad platt organisation och koncensusbeslut innebar,
men inte vad "nerifrånperspektivet" handlade om. Det var svårt
att förstå vad det innebär att arbeta utan en chefsroll, men jag
tyckte det lät jättespännande, säger Carina Nilsson, platschef på
Elisabethgården, och berättar att det nya arbetssättet varit lite
utav en räddning.
- Hade vi inte börjat jobba på det här sättet, hade jag nog
varken orkat eller velat fortsätta arbeta i ledande befattningar.
SLÄPPA KONTROLLEN
Nerifrånperspektivet går ut på att låta medarbetare vara självbestämmande genom mentalt ägarskap, att träna upp människors
individuella kommunikationsförmåga och skapa ett arbetsklimat
med en naturlig feedbackkultur. När Empowerment Invest köpte
upp Elisabethgården blev arbetsgruppen coachade i hur de,
tillsammans, skulle komma fram till hur de vill ha det och vad de
skulle jobba med. Det i sin tur ledde till att Elisabethgården i dag
är ett akut- och utredningshem för föräldrar och barn.
- Vården kan vara en väldigt tungrodd bransch, där personalen lägger ner hela sin själ i arbetet vilket kan vara påfrestande.
Genom att arbeta utifrån nerifrånperspektivet har vi fått ett hälsosammare arbetsklimat, förklarar Carina och säger att hennes tidigare
chefs stil gick ut på att "peka med hela handen:'
- Jag har tidigare talat om vad man ska göra och när, men
nu har jag verkligen fått släppa på kontrollen. Det har varit både
svårt och utmanande, men nu känns det otroligt skönt.
Genom nerifrånperspektivet får medarbetarna befogenheter fullt
ut och platschefen får istället en coachande roll. Alla frågor lyfts
inom gruppen, som tar ställning till och fattar alla besluten.
- Jag har inte abdikerat från att vara ansvarig, utan har fortfarande en översyn av verksamheten. Ser jag att något inte fungerar,
då lyfter jag frågan inom gruppen. Men även medarbetarna har ju
den rollen. Den här processen har verkligen inneburit personlig
utveckling och jag har fått inse att jag fortfarande är viktig som
person, utifrån ett vanligt perspektiv och inte bara som chef,
säger Carina och förklarar att det ibland varit svårt att känna sig
mindre behövd.

- Men det är mycket roligare att gå till jobbet, för nu känner jag tillit
till andras förmåga och har förtroende för andras kunskap.

TOTAL ÖPPENHET
Carina får medhåll av socialpedagogen och utredaren Henee
Wång, som arbetat på Elisabethgården sedan september 2010.
Det är första gången som hon arbetar på detta sätt, men hon
tycker att upplevelsen nästan enbart varit positiv.
- Jag har jobbat för så många chefer som bara sagt åt mig vad
jag ska göra. Nu har jag verkligen chans att påverka vad som
händer på min arbetsplats. Det gör att jag känner mig mer delaktig
och får en annan känsla för företaget, jag är inte bara en "vanlig"
anställd, säger Renee.
Medarbetarna på Elisabethgården strävar hela tiden efter total
öppenhet. Det innebär att ledighetsansökningar, löneförhandlingar och nya anställningar diskuteras inom arbetsgruppen på
personalmöten.
- Ingen fråga eller diskussion ska vara konstig att ta upp. Men
det är inte så enkelt som det låter. Det sitter djupt rotat hos människor att hålla på sitt, så det är en process som kommer att ta
tid. Det tog till exempel flera månader innan medarbetarna insåg
att de inte skulle lägga semesteransökningar
i mitt postfack,
säger Carina och skrattar.

170'

FÖRETA

J

I FOKUS

Just glädjen är en viktig del i deras arbete. Som ett resultat av
nerifrånperspektivet är sjukfrånvaron i så gott som obefintlig
bland medarbetarna på Elisabethgården och även personalomsättningen har varit låg.
- Genom att vi fattar alla beslut tillsammans har vi fått en bättre
inblick i våra kollegors arbetsuppgifter. Detta har ökat förståelsen för
varandras kunskap och roller och vi har på så sätt fått ett positivare
arbetsklimat. Vi både hoppas och tror att det också påverkar de
familjer vi arbetar med i en positiv riktning, säger Henee.
För det är det som är målet: Att både föräldrar, barn och medarbetare ska jobba för en positiv förändring så att alla mår bättre.

- Det här är en process, och inte något vi bara löser över en
natt. Det gäller att ta lite i taget. Vi är inte riktig där ännu, men vi
har kommit en bra bit på vägen. I dag är vi en stabil och trygg
arbetsgrupp och det speglar förhoppningsvis av sig i resten av
verksamheten, säger Carina.
Visst märks det; för även om Elisabethgården är ett akutoch utredningshem som gör tunga utredningar på uppdrag av
socialtjänsten så lämnar jag Elisabethgården och Vimmerby med
en känsla av harmoni. Efter mitt besök inser jag att det faktiskt
går att förändra människor i en positiv riktning.

