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Personalen driver Elisabethgården
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lisabethgården i Vimmerby
är sedan nystarten i mars
2010 ett akut- och utred-
ningshem för barn 0-12 år
och deras föräldrar. Den
tidigare verksamheten gick

i konkurs i juni 2009 men redan i septem-
ber samma år fanns en ny ägare, Empo-
werment vård och omsorg. De nya ägarna
kom in med visioner som de ville förverk-
liga - en kombination av bra omsorg och
ett för många annorlunda men också
framgångsrikt ledarskap.

Vill förverkliga ledarstilen

Bakom Empowerment vård och omsorg
står ledarskapskonsulten Tuff ledar-
skapsträning. Dess vd Karin Tenelius är
initiativtagare till köpet av och vd för Eli-
sabethgården. Hon har hela sitt yrkesliv
arbetat för att det är de som står i linjen,
medarbetarna, om ska ha verklig befo-
genhet att fatta riktiga beslut och på så
sätt bestämma över sin arbetsplats. Det är
den organisationen som hon med hjälp av
medarbetarna har infört på Elisabethgår-
den.

Karin Tenelius förebilder för det
coachande ledarskapet är bland andra
förre SAS vd:n Jan Carlzon, psykologen
och organisationsgurun Will Schutz och
hans tankar om konsensusbeslut samt
brasilianaren och vd:n Ricardo Semler
som gav sin personal befogenhet att själva
driva hans företag. Då personalen fick be-
fogenheter att driva det ökade dess vinst
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Från konkurs sommaren 2009 till ny ägare och ett helt nytt sätt
att driva verksamheten. På Elisabethgården är det personalen
som tillsammans har befogenheten att bestämma allt. Chefen
är coach och leder individerna och gruppen. Ett arbetssätt som
tidigare visat sig ge både vinst och hög trivsel.

från 4 miljoner amerikanska dollar 1982
till 212 miljoner år 2003.

- Det finns flera kvitton på att det här
fungerar, att vinsten ökar och att förlust
vänder till vinst. ågra exempel där vi
varit med i förändringen är Freys hotell
i Stockholm, Kornaneo AB och Excosoft,
säger Karin Tenelius.

Att Tuff ledar kapsträning tagit steget att
faktiskt äga en verksamhet, istället för att
utbilda dess chefer, coacha eller gå in med
en vd beror på att man vill kunna använda
den ledarstil man förordar fullt ut.

- Vi vill ha fullt förändringsmandat och
alla i Tuff ledarskapsträning brinner för
den offentliga sektorn. Alla borde vara in-
tresserade av att verksamheter som drivs
med skattemedel blir effektivare och min-
dre kostnadskrävande.

Ledar tilen karakteriseras enkelt för-
klarat av att chefen använder sig att ett
långtgående coachande ledarskap och ger
de befogenheter som hon eller han tradi-
tionellt har till medarbetarna. Chefen är en
i gruppen och har likt alla andra en röst i
de konsensusbeslut som fattas.

- Alla företagsledare vill att deras per 0-

nal ska vara engagerad. Men det är först då
medarbetarna blir vad jag kallar mentala
ägare av verksamheten som engagemanget
blir äkta, säger Karin Tenelius.

Socialt arbete i lO år

Carina Nilsson har arbetat inom socialt
arbete i 30 år och är föreståndare för Eli-
sabethgården. Det har hon varit det sedan

Renee Wång, utredare,
socialpedagog.

- Det är väldigt annorlunda mot vad
jag har erfarenhet av sedan tidigare. I
vanliga fall är allting mer serverat. Det
här är ett mer roligt och utmanade sätt
att arbeta än det traditionella sättet
jag jobbat på tidigare. Vian tällda har
en stor inblick i verksamheten, vi är
delaktiga, kan vara med och påverka
och har en öppen dialog om allt som
rör verksamheten. Jag som individ
måste våga tro på mig själv och ta
ansvar för det som rör verksamheten.
Att arbeta så här är en ständigt ut-
vecklande och lärande process som vi
hela tiden måste jobba med i personal-
gruppen.
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Föreståndare Carina Nilsson och vd Karin Tenelius.

I~ mars 2009. Innan dess arbetade hon på
konsultbasis med personal- och ledar-
skapsfrågor. Hon är mycket positiv till det
nya arbet sättet, även om det inneburit en
stor förändring för hennes del.

är Karin pre enterade sin vision för
Eli abethgården till personalen så kände
jag direkt att jag var nyfiken och ville
pröva det här. Att peka med hela handen
och tala om för folk vad de ska göra, det
traditionella cbefsskapet, har aldrig riktigt
passat mig. Samtidigt så är det inte lätt att
arbeta så här. En sak är att man måste vara
prestigelös då man gör sig själv som per on
mindre viktig i och med att man lägger an-
svar och problem i gruppen.

Carina Nilsson och övrig personal har
gått Tuffs utbildning och får med jämna
mellanrum coachning av Karin Tenelius
som kommer ner från Stockholm.

- Det var en ruff utbildning att gå. Min
fallgrop är att jag lätt tar ansvar för hur
andra mår. Det gäller att lyssna, avvakta
och ha tilltro till andra männi kors egen
kapacitet att må bra och att fatta beslut.
Jag ska frigöra deras kapacitet. Men am-
tidigt ka jag inre abdikera om ledare utan
vara ju t det. Och jag har fortfarande det
yttersta an varet för verksamheten, säger
Carina Nilsson.

Alla ska prata om allt
En förut ärtning för att arbeta enligt den
här modellen är att klimatet på arbet plat-
en ska vara öppet alla har insyn i allt och

det måste vara högt i tak.
- Alla har ansvar för att prata om allt

som inte fungerar eller om de upptäcker
något, säger Carina.

- Vi skapar en agenda i gruppen och då

förslag diskutera måste alla säga ja eller
nej. Man får inte säga att det inte spelar
någon roll, det underminerar gruppen.
Mening skiljaktigheter ska använda
arbetet. Att personer är tveksamma och
nej-säga re till förslag är en tillgång. Var-
för de äger nej ska tas på allvar och alla
har ansvar för alla frågor i gruppen säger
Karin Tenelius.

Skillnader från tidigare är bland annat
att det inte är bara är Carina ilsson som
tar tag i det som ska göras och hon står inte
och mässar på mötena utan alla är med.

- Personalen vet att de har befogenheter
och vi fungerar som företagsledare till am-
mans, säger Carina.

Hon tar ett tydligt exempel från i våra då
per onalen kom med semesterönskemålen
till henne. å fungerar det inte längre. Alla
ön kemål tog upp på ett möte och alla tog ~
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Elisabethgården ligger i Vimmerby i Småland.

I~ därmed ansvar för att verksamheten skulle
fungera på sommaren. Något om ska ses
över i höst är lönebilden.

Gemensam intern lönesättning

- Vi kommer att ha en helt öppen diskus-
sion om hur vi ska lönesärra internt. Alla
har ansvar för att verksamheten ka gå ihop
ekonomiskt.

Resultatet av förändringen på Elisabeth-
gården har inneburit en ökad arbetsglädje
och sjukskrivningar existerar inte. Öppen-
heten och transparensen i personalgruppen
har gett effekter även för klienterna.

- De boende här kan få svar på allt från
alla, för alla vet allt och har befogenheter.
Det har blivit en helt annan öppenhet och
en mer direkt kommunikation. Det finns
inga dolda agendor och det ger trygghet och
inger förtroende. Medbestämmande och
medinflytande för de boende är en jälvklar-
het utifrån hur vi jobbar idag. Där har vi
verkligen lyckats, säger Carina.

Irritation och osämja

Att få all per onal med på tåget i en omställ-
ning liknande den för Elisabethgården är inte
alltid lätt.

- Det finns alltid personer som kommer
fram till att de inte vill vara kvar på arbets-
platsen. Ofta har de inte trivts med itt ar-
bete och förändringen blir en språngbräda
att faktiskt försöka hitta något som de vill
engagera sig i. Eftersom klimatet blir mycket
öppet och allt ka tas upp så tar vi även upp
irritation och o ämja i gruppen. Att ha ett
bra klimat är mycket viktigt, säger Karin.

På Elisabethgården vill ingen i personalen
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gå tillbaka till hur det var innan. Än går inte
Eli abetbgården med vin t då verksamheten
fick sitt nya tillstånd av Social tyre I en i mars
2010 och befinner ig i en tartfa . Ägarna
inställning är att vin ten ka vara rimlig och
till en del användas till att återinvestera i
verksamheten.

- Personalen ska framöver förstå vara med

och bestämma om hur den del av vinsten om
ka återinve teras i verksamheten ska använ-

das. Ägarna avsikt är också att medarbe-
tarna ska få del i vinsten genom vinstdelning
eller per onaiägande äger Karin Tenelius
som i en framtid ser att Ernpowerment vård
och om org går in om ägare i fler vård- och
omsorgsverksamheter .•


