


27

Lövudden Akademin specialutformade utvecklingspro-
cessen så att Personstöd Mälardalen AB skulle kunna få 
ut mesta möjliga av utbildningen. 

- Vi har så många olika grenar i vårt företag så det 
bestämdes att vi skulle brytas ut från den övriga 
kursverksamheten. Det bildades en egen grupp med 
enbart vårt företag och vi jobbade extra mycket med 
frågor som hur vi skulle få ihop verksamheten, våra 
gemensamma mål, styrelsearbete och hur vi skulle 
utvecklas och få en fungerande ledningsgrupp, säger 
Tony. 

Efter analysfasen fanns det ett stort område som 
företaget insåg de behövde jobba med. 

-Vi hade flera enheter som vi skulle försöka få ihop och 
det var samarbetet mellan dessa som det framförallt 
brast i. Många inom företaget var nya som ledare och 
oerfarna med att ha personalansvar och helt plötsligt 
satt vissa med ett stort antal personer under sig istället, 
säger Tony. 

Genom utvecklingsprocessen kom Personstöds anställda 
och ledning till insikt med att de måste hitta ett sätt att 
samarbeta om verksamheten skulle driva framåt. Efter 
den 12 månader långa utbildningen har, enligt Tony, 
medarbetarna på Personstöd Mälardalen AB en ”helt 
annan förståelse hur det är att jobba i ett stort företag”. 

- Vi har fått ihop det på ett bra sätt nu. Ingen sitter 
längre på sin egen kammare och jobbar utan vi tar 
hjälp av varandra och bygger ihop enheterna. Det finns 
en större förståelse för andras jobb. Det känns positivt 
och som om att folk trivs på jobbet. 

-Det viktigaste vi har är personalen och vi är nu mer 
homogena i vårt tankesätt när det kommer till verksam-
heten. Vi är nu ett företag med bättre struktur och som 
hjälper varandra över och mellan enheterna, vi har ett 
gemensamt kvalitetssystem och vi jobbar efter samma 
värdegrund, säger Tony. 

Eira håller med och understryker att processen även lett 
till en bättre arbetsmiljö.  

-Atmosfären har blivit hjärtligare och vi märker att 
personalen trivs och att folk söker sig till oss. Vilket 
såklart känns jätteroligt, säger Eira.


