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redovisning för bolagets verksamhet under år 2008.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2008

Verksamheten i stort
Företaget Ander & Lindström AB verksamhet är enligt bolagsordningen att:
 ”.... förbättra, förändra och omvandla företag och förvaltningar i arbetslivet nationellt 
och internationellt. Bolagets syfte uppnås genom uppdragsverksamhet, fastighetsförvalt-
ning och ekonomisk förvaltning samt genom institutionella samarbeten med forsknings- 
och samhällsutvecklande verksamheter”.

Sammanfattning – verksamheten i stort
2008 har varit ett riktigt bra år för Ander & Lindström AB med dess dotterbolag och 
verksamheter.

Det mest signifikanta med 2008 har kanske varit just kontrasten med 2007. Så stora 
svängningar i rörelseresultat har tidigare inte förekommit i företagets nu artonåriga  
historia. Från en koncernmässig förlust på runt en halv miljon till en vinst på lika 
mycket. Detta har åstadkommits i en tid då en av nyckelpersonerna genomgått en större  
planerad operation med påföljande konvalescens. Den ekonomiska nedgången i  
världsekonomin slog också till rejält under tredje och fjärde kvartalet 2008.

Trots detta har Ander & Lindström AB och Förändringens fyra rum gjort sitt bästa år 
någonsin. Större omsättning och bättre redovisat resultat än tidigare. 

Förklaringen står att finna i tre parallella spår: Dels har uttrycket ”trägen vinner” 
verkligen fått stå syn för sägen. Styrelsens och ledningens åratal av enträget arbete 
med att förstärka varumärket och att investera i utveckling och förnyelse inte minst på 
Fyrarummarområdet har börjat ge ordentligt resultat. Dels har också tjänsteutbudet 
på konsultsidan blivit alltmer integrerat och kongruent med både värdegrund och det 
alltmer dominerande Fyrarummarprojektet. Dels har också de ekonomiska processerna 
i företagsgruppen stramats upp kraftigt. Tillsammans med samtliga delägares, medarbe-
tares, samarbetspartners och leverantörers fantastiska insatser på samma tema – trägen 
vinner – fått en sådan respons på marknaden att mörkret i tunneln ersatts av vad som 
förefaller vara långsiktigt hållbart ljus. 

En ändamålsenlig verksamhet som möter tydliga behov på marknaden.

Styrelsemedlemmar under 2008 har varit Lars Sundin, advokat, Nässjö, Eva Widegren, 
konsult och delägare, Uppsala/Trosa samt Bengt Lindström, konsult, delägare och VD, 
Stockholm.
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Strategisk fokusering
Ägarna och styrelsen för Ander & Lindström AB har under 2008 analyserat de senaste 
årens utveckling av Fyrarummarprojektet och satt det i relation till överväganden om 
organisationskonsultbranschens utveckling. De långt framskridna planerna på att till-
sammans med Claes Janssen instifta Stiftelsen Förändringens fyra rum har också vägts 
in liksom många andra aspekter.

Följaktligen kommer mer av företagets resurser att satsas på att stödja spridning och 
utveckling av Förändringens fyra rum och dess verktyg under 2008 och de närmaste 
åren.

Förändringens fyra rum
- Det svåröverträffade förändringsverktyget som fungerar i alla lägen, 
inte minst under hårt omställningstryck

Fyrarummarprojektets försäljningsvolym ökade med drygt 15% från år 2007  
till 2008. 

Antalet personer under utbildning ökade liksom materialförsäljningen. Antalet med-
lemmar i Fyrarummarens Användarforum ökade också. Antalet specialapplikationer 
ökade. Antalet förfrågningar om företags- och landslicenser ökade. Antalet länder  
där lokala konsultgrupper börjat arbeta för att lansera certifieringsprogram ökade 
också. Och antalet artiklar i olika svenska magasin och dagstidningar med direkta  
och tydliga hänvisningar till Förändringens fyra rum ökade markant under 2008.

  Två helsidor i DN, tre artiklar i tidningen CHEF, en artikel med intervju av Bengt 
Lindström i magasinet Lag & Avtal samt en artikel med intervju av Eva Widegren 
och Bengt Lindström i magasinet Ledarskap i Vården, utgör en del av vad som 
publicerades under 2008.
 

Nya spridningsvägar – Lär-känna-workshops
En halvdagsworkshop har utvecklats under året. Den går under benämningen ”Lär 
känna Förändringens fyra rum! Särskilt användbar i tider med hög osäkerhet och högt 
omställningstryck. Bra för hela systemet.” Workshopen har utvecklats tillsammans 
med kollegor i Användarforum och genomförts på en rad platser i landet. I samarbete 
med fackförbundet LEDARNA har den genomförts i Umeå, Norrköping och Växjö 
som ett led i förbundets kompetensförsörjningsplan. Sammanlagt 150 personer deltog 
under hösten 2008.  I egen regi har vi genomfört motsvarande öppna workshops i 
Stockholm, Göteborg och Växjö med deltagarantal mellan 8 och 25 per tillfälle. Dessa 
workshops har genomförts i direkt samarbete med lokala certifierade användare. Pla-
ner finns på att genomföra motsvarande workshops i Öresundsregionen och i Värm-
land.

En variant av workshopen har utvecklats speciellt för skolans värld: ”Lär känna 
Förändringens fyra rum i skolan”. Detta som en direkt följd av det stora intresse som 
visats för Fyrarummarens resultat just i skolans värld. 
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Nytt öppet ledarutvecklingsprogram 
– Hållbart Ledarskap på Fyrarummargrund 

Som ett led i strategibeslutet att framhäva Fyrarummaren och dess applikationer mer 
beslöts också att sammanställa decenniers erfarenheter av Fyrarummaranvändning i 
samband med ledarutveckling och förändringsarbete till ett öppet Ledarutvecklings-
program.

Bakgrunden är en diskussion som pågått internt och i Fyrarummarens Användarforum 
under en följd av år om det inte finns behov av ett realistiskt alternativ till de förhärs-
kande programmen typ UGL, UL, Klart Ledarskap med flera. Svaret var förstås JA och 
utifrån det har ett koncept utarbetats som ska kunna vara attraktivt och överkomligt 
i tid och pengar samtidigt som det ska vara oöverträffat i resultat och upplevd nytta i 
förhållande till chefsuppdraget.

Programmet ska också kunna genomföras internt och det ska kunna tas över och drivas 
av erfarna ledarutvecklare i Fyrarummarens Användarforum. Inom överskådlig tid är 
tanken att Hållbart Ledarskap på Fyrarummargrund vara en känd och uppskattad 
”aktör” på den så kallade Ledarutvecklingsmarknaden i Sverige. 

Då ledarutvecklingsprogrammet Hållbart Ledarskap på Fyrarummargrund tar sin ut-
gångspunkt just i teorin och verktygen Förändringens fyra rum blir programmet också 
möjligt att anpassa och implementera som internt program i vilken organisation och 
vilket företag som helst. Det blir också möjligt att exportera till vilket land eller vilken 
kultur som helst där det finns tillräckligt erfarna certifierade Fyrarummaranvändare.

Parallellt med utvecklingen av det öppna ledarutvecklingsprogrammet har ett annat 
arbete börjat ta form, nämligen att omsätta Fyrarummaren som ledarskapsmodell. 
Under 2008 har denna modell kristalliserats ut i två tydliga dimensioner varav den ena 
går under arbetsnamnet ”Six Layers of Leadership” och den andra ”The Four Rooms of 
Change – from the Womb to the Tomb”. Detta banbrytande arbete har upplevts mycket 
simulerande och kommer att fortsätta under verksamhetsåren 2009-2010.

Kommun storsatsar på Fyrarummaren
Redan tidigare har Malmö certifierat några interna resurspersoner på Förändringens 
fyra rum. Malmö stad har nu under 2008 beställt och påbörjat ett internt Certifierings-
program för att med hjälp av teorin och verktygskitet Förändringens fyra rum få ökad 
genomslagskraft för visionen ”Malmö – en bättre stad att bo och leva i”. Resultaten 
kommer att synas under 2009.

 

Fyrarummaren i skolan 
I långt mer än 10 år har Förändringens fyra rum använts i samband med olika slags 
utvecklingsarbete i skolans värld, då framförallt med vuxna – lärare, servicepersonal och 
ledning. Av och till har Fyrarummaren också använts med elever i gymnasier, oftast med 
stor framgång.
Sedan år 2000 har Ulla Janssens och hennes kollegors arbete med att införa Fyrarum-
maren som aktivt verktyg även i klassrummet kommit att uppmärksammas alltmer. 
Numera används Fyrarummaren från årskurs ett och uppåt bland annat i Vasaskolan i 
Strängnäs.

I skolan
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Barnens fyra rum
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Inom ramen för Fyrarummarens Användarforum har ett Skolprojekt tagit form under 
året. Det omfattar utvecklingsarbete med Fyrarummaren såväl i enskilda klassrum i 
hela skolor, med eleverna och/eller skolans alla vuxna. Arbetet leds av en arbetsgrupp 
med erfarna Fyrarummaranvändare; Marianne Åsell, Kjell-Erik Jönsson och Janne 
Paulsson från Umeå, Paul Nordström från Växjö,  Anne-Christine Smith från Göte-
borg samt Eva Widegren och Bengt Lindström, Stockholm. Till gruppen har också 
knutits tre av landets mest erfarna klassrumsanvändare; Astrid Bergfors, Marie-
Therese Mellström och Ulla Janssen. 

Gruppens arbete har under året koncentrerats på
-  att delta i Vasaskolans arbete med Barnens Fyrarummare
-  utveckla ett implementeringsstöd som löper över tre terminer
-  samla och beskriva exempel från vad Fyrarummaren har använts för och bidragit 

till i hela kedjan från förskolan till universitet och högskolor
-  göra Fyrarummaren känd och tillgänglig för skolledare/utvecklare och lärare 

genom uppsökande verksamhet och genom öppna seminarier
-  tillsammans med Ulla Janssen och lärare på Vasaskolan planera för öppna utbild-

ningar för lärare

På Vasaskolan i Strängnäs finns nu mer än åtta års erfarenhet från arbete med Barnens 
Fyrarummare i klassrummet. Ett antal lärare i upp till åtta samtidiga klasser har arbe-
tat med klassrumstillämpningarna. Dessa lärare är helt entydiga i sina erfarenheter. De 
finner att ett konsekvent arbete med Fyrarummaren i klassrummet har bidragit till att:
• inlärningsresultaten förbättrats avsevärt
• ett betydligt mer harmoniskt klassrumsklimat åstadkommits genom elevernas 

aktiva medverkan
• kontakten mellan den enskilde läraren och varje enskild elev förbättrats avsevärt 
• mobbing och mobbingtendenser praktiskt taget helt har eliminerats i de klasser 

som använt Fyrarummaren

Vasaskolans rektor Hans Johansson som följt utvecklingen noggrant genom åren 
stryker under lärarnas erfarenheter genom att också hänvisa till officiella mätdata. Där 
visar det sig till exempel att i den kommungemensamma ”nöjd-elev-enkäten” så ställs 
frågan: Har du känt dig utsatt för kränkande behandling under senaste terminen?” 
På den frågan är kommungenomsnittet 11% och ökande medan den för Vasaskolans 
del är 6% och minskande. Då ska man komma ihåg att endast ca hälften av klasserna 
använder Fyrarummaren. På frågan om upplevd trygghet har Vasaskolan avsevärt 
högre värden i jämförelse med kommungenomsnittet. Rektor tvekar inte att hänföra 
dessa goda resultat till Fyrarummaren. Han kommenterar: ”Jag tycker också att det 
är intressant att vi gått från Barnens Fyrarummare till att för de vuxna använda t ex 
Organisationsbarometern som jag upplever som ett utmärkt instrument för att ”ta 
tempen på verksamheten”.

Att Fyrarummaren fungerar så väl i klassrummet hänför sig bland annat till följande:
• Barnen använder Fyrarummaren när de behöver den – den finns hela tiden till-

gänglig i klassrummet och används interaktivt
• Arbetet sker systematiskt och bygger till övervägande del på elevernas egna erfa-

renheter som de ges interaktiv hjälp att använda mer aktivt och medvetet
• Man flyttar problem och svårigheter från skolgården och in i klassrummet där 

eleverna själva aktivt medverkar i att lösa dem
• Arbetssättet är både förebyggande och konfliktlösande
• Familj och syskon involveras enkelt och naturligt

Genomförda jämförande studier av barnens socio-emotionella förmåga bekräftar inte 
bara de resultat som lärarna rapporterar utan visar också varför de klasser som använt 
Barnens Fyrarummare har så goda resultat. Denna jämförande studie finns dokumen-
terad i en examensuppsats från Psykologiska Institutionen vid Linköpings Universitet.



Fyrarummarens Användarforum
 
Vid utgången av 2008 var antalet aktiva certifierade användare 164. Med aktiva certifie-
rade avses de som genomgått certifieringsprogrammet på basverktygen och betalar den 
årliga medlemsavgiften samt på ett eller annat sätt är aktiva i förhållande till Fyrarum-
marteorin och/eller verktygen. Det totala antalet utbildade och certifierade sedan starten 
1997 är drygt 400.

Fyrarummarens Användarforum är både ett nätverk och en arbetsorganisation. Dess 
avsikt är i grunden att bidra till ökad kvalitet mot slutkund. Denna målsättning återspeg-
las i en rad aktiviteter av vilka en del initieras och leds av Ander & Lindström AB och 
Claes Janssen Konsult AB medan andra initieras och drivs av enskilda eller grupper av 
användare. Två regionala grupperingar har hittills sett dagens ljus, dels den Västsvenska 
som verkat genom regionala heldagsmöten ca två gånger per år företrädesvis i Göteborg, 
dels Stockholmsgrupperingen som träffas första tisdagen i varje månad mellan kl 17.00 
och 20.00. Samtal har förts under året om att starta regionala grupper även i Malmö och 
Umeå.

Ander & Lindström AB och Claes Janssen Konsult AB arrangerar årligen ett nationellt 
möte för medlemmar. 2008 års Användarforum samlade ett 60 tal användare och klien-
ter vilket innebar ett rekord. Dessa kom från skolor, apotek, stadsdelsförvaltningar, data- 
och IT-företag, för att nämna några. Fokus för 2008 års nationella Användarforum var 
den forskningsmässiga grunden till teorin om Förändringens fyra rum, nämligen Outsi-
derskalan. Den fick således uppmärksamhet i dagarna tre. Tillsammans med klienterna 
spände reflektioner från individers tillstånd i termer bl a av benägenhet till självcensur 
och outsiderupplevelser till globala konsekvenser av den så kallade JA/NEJ-konflikten.

Kapacitet för pågående och framtida expansion
Det råder knappast någon tvekan om att Fyrarummaren kommer att fortsätta att expan-
dera såväl nationellt som internationellt. Frågan är bara hur snabbt och var?
Som ett av flera initiativ för att möta ett kommande kapacitetsbehov fullföljdes under 
året strategin att utveckla och kompetenshöja ett antal redan erfarna Fyrarummaranvän-
dare så att dessa på sikt ska kunna verka som trainer of the trainers, alltså att tillsam-
mans med personal från Ander & Lindström AB grundutbilda andra konsulter i Fyra-
rummaranvändning.

Plagiat och mer eller mindre välliknande kopior
Som för alla populära produkter och tjänstekoncept dyker det förr eller senare upp mer 
eller mindre välliknande plagiat på marknaden. I Fyrarummarens fall finns det minst tre 
snarlika falsarier även om vi misstänker att det finns betydligt fler fast på språk som vi 
inte förstår eller kan söka på. På svenska finns några varianter som t ex Fyrhörningen 
och Fyrarumsmodellen vilka i grunden är desamma som Förändringens fyra rum. Alltför 
sällan refereras källan eller upphovsmannen och till och med landets största dagstidning, 
Dagens Nyheter, har haft den dåliga smaken att publicera helsidesartiklar om Föränd-
ringens fyra rum utan att ange källan. Detta gör det förstås onödigt svårt för personer 
som kommer i kontakt med dessa varianter att söka litteratur och andra kontakter för 
att få mer information.

MIRC. Mercuri International fortsätter att sprida MIRC-modellen vilken är ett tydligt 
plagiat fast man har till exempel bytt beteckningen på censur-rummet till undvikande 
och vänt på rörelsen mellan rummen så den går medurs istället för moturs. Kontakter 
har inletts med Mercuri för att förmå dem att sprida originalet istället.

Användarforum
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På engelska språket finns några signifikanta varianter. 

The Four Room Apartment är i Marvin Weisbords och IKEAs utföranden både likvärdiga 
och dessutom genom överenskommelse och samarbete auktoriserade varianter av Fyra-
rummaren. IKEA har en företagslicens som ger dem rättighet att använda ”Fyrarummaren 
– möblerad av IKEA” internt inom IKEA och world-wide. Marvin Weisbord har sedan mitten 
av 80-talet skrivit om Fyrarummaren i alla sina böcker såsom Productive Workplaces, Future 
Search, Common Ground och nu senast Don’t Just Do Something – Stand There. Marvin 
Weisbord och hans partner Sandra Janoff har hela tiden stämt av sina sätt att beskriva Fyra-
rummaren med Claes Janssen och Ander & Lindström AB och har på senare tid övergått till 
att kalla teorin och modellen för just The Four Rooms of Change vilket bättre stämmer med 
originalets titel och förenklar sökningar och referenstagningar.

The Change House och House of Change är två andra varianter på samma tema som spri-
dits utan upphovsmannen eller copyrightinnehavarens medgivande. I olika utgåvor av dessa 
sprids tyvärr också aspekter av teorin som upphovsmannen absolut inte kan ställa sig bakom. 
I de allra flesta fal förekommer heller inga referenser till Claes Janssen, Förändringens fyra 
rum eller Ander & Lindström AB vilket gör det hela till stöld av immateriella tillgångar. Den 
ena varianten har spridits via en webbplats som efter upprepade påstötningar lagts ner. Den 
andra sprids fortfarande via ett tyskt konsultföretag och en webbplats i Tyskland. Båda dessa 
varianter har spridits till olika länder i Europa och Asien. Ägarna till dessa är oerhört svåra 
att komma i kontakt med och företagets resurser att lagföra internationella upphovsrättsbrott 
små. Arbete har dock inletts med att komma till tals med båda. Stöld av upphovsrättsskyddat 
material kan rendera avsevärda skadestånd. Avsikten är dock i första hand att förmå spri-
darna av plagiat att frivilligt övergå till att sprida originalet och att ge Claes Janssen kredit 
för sitt forsknings- och utvecklingsarbete. Nu senast har också The Leadership Model dykt 
upp som tycks vara en kloning av the Change House. Den sprids också genom ett brittiskt 
ledarutvecklingsinstitut.

The Four Rooms of Change goes global
Det finns huvudsakligen två skäl till varför Förändringens fyra rum sprids så snabbt runt 
världen som den gör och att efterfrågan på certifieringsprogram för originalet ökar för varje 
månad som går. Det ena skälet är uppenbarligen att Internet mognat. Det är lätt att söka 
och referenserna på nätet blir fler och fler. Det andra och viktigare skälet är Fyrarummarens 
enorma tillgänglighet. Den är begriplig, kommunicerbar och därmed praktiskt användbar 
över alla gränser såsom geografi, utbildning, ålder, kön, etnicitet, kultur, samhällsstatus, reli-
gion etcetera. 

Varje människa på jorden från ungefär fem års ålder, kan med hjälp av sina egna livserfaren-
heter delta i att tillsammans med andra bygga upp teorin, förstå den och tillämpa den för 
egen personlig del liksom för att förstå och påverka både små och stora sociala system – fa-
miljen, arbetsgruppen, ledningen, samhället, de stora och svåra frågorna med mera. Det är 
dess tillgänglighet och upplevda relevans tillsammans med dess användbarhet i många olika 
sammanhang som gör att världsomspännande organisationer som till exempel IKEA finner 
den så ändamålsenlig.

Hela eller delar av Fyrarummarkitet finns nu översatt till fler än tio språk inklusive de nord-
iska språken, tyska, franska, ryska, hebreiska, kinesiska och nu senast förfrågan om använd-
ning och därmed översättning till vietnamesiska.

Det är på detta sätt som Fyrarummaren når ut i världen. Någon certifierad användare be-
stämmer sig för att använda något av materialen i ett nytt språkområde. Vi tar en dialog om 
potentialen i språkområdet och kopplar det till kostnaden för professionell översättning och 
gör därefter ett gemensamt övervägande.

Läsvärt om mötes-
ledning med stark
koppling till Fyra- 
rummaren



Konsulttjänster
 
Påfallande många uppdragsförfrågningar har under 2008 inkommit via företagets webb-
plats www.andolin.com. Beläggningsgraden har varit relativt god särskilt under andra 
halvåret 2008. Tyngdpunkten har även det gångna året legat i offentlig verksamhet. För-
delningen offentlig/privat har varit ca 60/40 Under årets sista kvartal, då lågkonjunkturen 
tog ett allt hårdare tag om samhällsekonomin, då ökade antalet förfrågningar och aktivi-
teter markant både offentligt och privat.

Fyrarummarens spridning medför för Ander & Lindström-gruppens del bland annat att 
allt fler uppdragsförfrågningar är Fyrarummarorienterade från början typ, ”Vi har om-
organiserat vårt ledningssystem för ett par år sedan. Jag har upplevt Förändringens fyra 
rum i ett annat sammanhang och undrar nu: Skulle vi kunna använda den för att utvär-
dera hur det nya ledningssystemet fallit ut?” 

Exempel på Fyrarummarorienterade konsultuppdrag har under året varit:
• Kartläggning, åtgärdsstöd och chefshandledning i biståndshandläggarorganisation 

stadsdelsförvaltning 
• Omstrukturering och verksamhetsplanering av kommunal HR funktion
• Stöd till statlig myndighet för att avsluta ett infekterat personalärende under effek-

tiva och värdiga former
• Externt samtalspartnerskap (ESP) och coaching till chefer och specialister inom 

olika verksamheter till exempel stadsdelsförvaltningar, privata företag samt skol-
chefer på olika nivåer

• Konsultativt arbetssätt, ett utvecklingsprogram för en kulturutvecklande institution
• Framtagandet av en gemensam vision med samtliga politiker i en kommun  - ett 

arbete med effekt på styrning och ledning
• Utvärdering av ledningsorganisationen i en gymnasieförvaltning med 5 ungdoms-

gymnasier, KOMVUX, uppdragsutbildning etc. Alla anställda involverade
• den internationella studentorganisationen AIESECs användning av Fyrarummaren i 

samband med nationell styrelseöverlämning
• Organisationsöversyn samt medverkan i rekrytering av rektor i en medelstor gym-

nasieförvaltning

Också 2008 har personal från Ander & Lindström AB undervisat i praktisk organisa-
tionskonsultation och Förändringens fyra rum vid Psykologiska institutionen vid Uppsala 
Universitet. Samarbetet med Uppsala Universitet har pågått i mer än 15 år.

AIESEC

Psykologiska 
institutionen
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Future Search 
Future Search är tveklöst ett av de allra mest effektiva sätten att åstadkomma radikal 
och samtidigt hållbar förändring. Framgångsreceptet ligger i Future Search fyra bärande 
principer: 

•  Samla ”hela systemet” i rummet
•  Tänk globalt – handla lokalt
•  Sök gemensam grund och önskad framtid
• Självadministrerande arbetsgrupper

Alla intressentgrupperingar som kan ha inflytande över en frågas framtid medverkar 
alltså och det mycket intensiva tvådygns konferensprogrammet som inte har några inslag 
av föreläsningar utan är ett rent arbetsmöte och leder alltid till att implementeringen är 
påbörjad redan innan konferensen är avslutad.

Det är därför som organisationer som IKEA, UNICEF, Whirlpool och många, många 
fler fortsätter att använda metoden och dess principer när det är resultatet som räknas. 
Det är också därför som Utah Transit Authority (UTA), Salt Lake Citys motsvarighet till 
Storstockholms Lokaltrafik, väljer att i april 2008 genomföra en Future Search för tredje 
gången. Personal från Ander & Lindström har medverkat i planering och genomförande 
av samtliga.

UTAs satsning på en fullskalig Future Search-konferens  i april  2008 påbörjades redan 
sommaren 2007 genom att koncernchefen John Inglish identifierade en fråga som under 
lång tid visat sig svår att komma till kärnan med. Han bestämde sig för att bilda en styr-
grupp. Konferensen som genomfördes med temat ”Community transportation for all in 
the year of 2020” har liksom tidigare genomförda konferenser gett så kraftfulla resultat 
att man nu planerar för en fjärde. Konferenserna 2001 och 2005 har skapat miljardin-
täkter och minskat sjukfrånvaron radikalt samtidigt som de åstadkommit ett mer har-
moniskt och produktivt samarbete mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. 

Genom att personal från Ander & Lindström AB har medverkat i både styrgruppsarbete 
och konferensgenomförande för mer än 25 fullskale-konferenser under drygt 10 år så 
finns inom företaget Sveriges kanske mest erfarna konsulter med spetskompetens på den 
här typen av stora arbetsmöten med 100-tals personer involverade. 

Future Search i Utah
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Förlagsverksamhet och bokhandel
Sedan ett antal år tillbaka bedrivs inom företagsgruppen såväl bokhandel som ren förlags-
verksamhet. Ander & Lindström AB ger bland annat ut ett urval av Claes Janssens böcker. 
Claes Janssen är upphovsman till Förändringens fyra rum. Han är Leg. Psykolog, docent i 
Pedagogik, forskare och författare till en rad utgivna och outgivna böcker. 

Vid utgången av 2008 utgav Ander & Lindström AB följande böcker på eget förlag:
 • Förändringens fyra rum, en praktisk vardagspsykologi (1996, 2005) 
 • Skratta med Gud – En introduktion till existensiell psykologi (1995,2006)
 • Försvar för Djävulen – Arketypisk psykologi. (1997, 2006)
 • Arbetets plågor. (1998, 2003)

Böckerna säljs via webbplatsen och genom bokhandlare som Akademibokhandeln, Bokus.
com och Mareld. Bäst säljer ”grundboken” Förändringens fyra rum. Tre nyutgivningar 
planeras för 2009. Dels pågår arbete med en utökad version av Förändringens fyra rum. 
Arbetsbeteckningen på underrubriken är ”15 år senare”. Den kommer att innehålla grund-
informationen från originalet och vara kompletterad med ett koncentrat av den erfaren-
het som 15 års omfattande användning utgjort. Arbete har också påbörjats med att ge ut 
samma bok på engelska språket, något som efterfrågats en längre tid.

Vid utgången av 2008 arbetade Claes Janssen intensivt med ytterligare ett verk med stark 
Fyrarummaranknytning; Requiem. Denna är skriven på engelska och planeras  att publice-
ras under 2009.

Arbetsplanen är att samtliga böcker ska vara färdiga till Användarforums Riksmöte den 
9-11 september 2009.

Utvecklingsprojekten 
Arbetet med utvecklingsprojekt har varit relativt nedtonat under året på grund av resurs-
brist. Undantaget har varit det så kallade Skolprojektet inom ramen för Fyrarummaren. 
Detta har beskrivits ovan.

Internationellt 
Under året har konsultarbete utförts i Nordamerika, närmare bestämt i Salt Lake City, 
Utah där en Future Search-konferens genomförts som nämnts ovan.

Förändringens fyra rum fortsätter att sprida sig internationellt bland annat till Singapore 
där det nu finns en certifierad användare, ursprungligen utbildad i Finland. 

Trendbrottet 2008 ligger i att det nu finns konsultgrupper på flera kontinenter som själv-
ständigt arbetar för att skapa lokal marknad för Fyrarummarens certifieringsprogram i 
bland annat Sydafrika, Singapore/Hong Kong samt på USAs västkust.

Under 2008 har också flera av Fyrarummarmaterialen översatts till finska och samarbets-
partnern Edia Oy arbetar aktivt och framgångsrikt med att införliva Förändringens fyra 
rum i sitt produkt- och tjänstesortiment.
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Informationsteknologin hos Ander & Lindström AB
Utvecklingen av webbplatsen www.andolin.com har gått på sparlåga under året. Skälet är 
att företagets resurser temporärt behövt allokeras till andra områden. Trots det har många 
affärer kommit till stånd över Internet och webbplatsen är lika välbesökt som tidigare 

www.andolin.com har tillsammans med www.fourrooms.com mellan 3.000 och 6.000 unika 
besökare i veckan. Dessa tittade på i genomsnitt ca 2,5 sidor per tillfälle på webbplatsen, 
alltså 7.500 till 15.000 sidbesök i veckan. Fortfarande kommer drygt hälften av dessa från 
den nordamerikanska kontinenten. 

Lokaler
Samtliga av företagets kontorsrum på Drottninggatan i Stockholm har varit uthyrda hela 
året och intresset för att hyra är fortsatt stort. Näringsidkare köar till de attraktiva lokalerna 
och den lika attraktiva miljön vilken genom åren utgjort grogrund för flera mycket expan-
siva företag, bland andra Ciceronex, Easy Research och Tidningskompaniet.

Hyresgäster i den knappt 360 kvadratmeter stora lokalen på Drottninggatan 55 i Stockholm 
har under 2008 varit:

• BaS International, resebyrå med specialitet Ryssland, Kina och transibiriska järnvägen
• ProcessRum och Absid, två organisationskonsultföretag
• MinKarriär.se, karriärcoaching
• SFOG/Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, specialistläkarförening
• Nordengren ett, företag inom reklam-och marknadsföring
• Creata UK Ltd, också det ett företag inom reklam och marknadsföring
• SEMNO Research and Analysis, ett undersökningsföretag
• Experienca Human Resources AB, rekrytering 
• CiS/Center for International Studies, serviceorganisation för internationella studier 
• Klöver dam, ledning och revision

Tillsammans med Ander & Lindström AB, Partners AB och Fyrarummarverksamheten bildas 
en trevlig och uppskattad miljö som utgjort grogrund för flera tillväxtföretag. Kunder upp-
skattar att vistas i och ha möten i lokalen. Att både hyresgäster och kunder tycks trivas här 
beror på den lyckade hybrid som åstadkommits av möjligheten att ha eget kontor utan att ha 
det på ett byråkratiskt eller formellt kontorshotell, samt upplevelsen av att ha tillgång till allt 
man behöver för att driva sin verksamhet, inklusive en utomordentligt trivsam arbetsmiljö.

Ander & Lindström AB och Fyrarummaren genomför huvuddelen av sina certifieringspro-
gram i den egna konferenslokalen som fungerar utmärkt upp till 12-15 personer. Dessutom 
har en rad ”Lär känna Förändringens fyra rum”och ”Lär känna Förändringens fyra rum i 
skolan” workshops genomförts på Drottninggatan 55.

Samarbetet med Konferenshuset AB, har fördjupats under året. Denna konferensanlägg-
ning finns belägen på samma adress och 1 trappa ner över gården. Där finns trivsamma och 
funktionella lokaler, proffsig personal och ett mycket praktiskt läge. Det är inte för inte som 
Konferenshuset kallas för ”Kursgården mitt i stan”.

Ander & Lindström har under 2007 haft egna lokaler eller varit andrahandsinhyrda i Stock-
holm, Falun, Malmö, New York och Salt Lake City.

Vårt kontor

10



Fjärde kvartalet 2008 – historisk vändpunkt i världsekonomin
Tredje och framförallt fjärde kvartalet 2008 innebar en så dramatisk nedgång i världseko-
nomin att konsekvenserna var och i hög grad fortfarande är, förlagda i censur. Regeringar 
och andra aktörer som EU och andra federativa organisationer kämpar hårt för att hålla 
samhällsbevarande institutioner som banker och försäkringsbolag vid liv för att helt 
sonika försöka undvika en världsdepression med deflation och ekonomiskt, socialt och 
politiskt kaos som följd. 

Samtidigt pågår några parallella signifikanta skeenden som mer eller mindre överskug-
gas av det svåra läget i världsekonomin, dels Israel-Palestina-konflikten och framför allt 
klimatfrågan och dess alltmer påtagliga och skrämmande konsekvenser. 
Historiskt var också presidentvalet i USA. 

Konsultbranschen påverkas förstås omedelbart. Dels på det sättet att de konsulter och 
konsultföretag som haft sin tyngdpunkt i branscher som till exempel bilindustrin och dess 
underleverantörer får avbryta pågående uppdrag och planerade aktiviteter läggs ofta på 
is.. Dels också genom att andra branscher blir mer försiktiga inklusive stora delar av of-
fentlig sektor.

Ander & Lindström AB-gruppen och Fyrarummaren kände dock under fjärde kvartalet 
av en påtagligt ökad efterfrågan både på konsulttjänster och på Fyrarummaren. Material-
försäljningen ökade liksom förfrågningarna om certifieringsutbildning.

Konsultutbildning
Efterfrågan på utbildning inom ”Konsultativt förhållningssätt” ökade markant under 
tredje och fjärde kvartalet.

Framtid
Även för oss i Ander & Lindström-gruppen och Förändringens fyra rum innebär det en 
oerhörd osäkerhet att i tider av den kraftigaste recessionen sedan tretiotalet försöka tolka 
nuläget och ur det abstrahera en förutsägelse om framtiden. I skrivande stund – medio 
mars 2008 är företagsgruppens marknad fortfarande god, medlemsantalet i Fyrarumma-
rens Användarforum förhållandevis stabilt, tillströmningen till certifieringsprogrammen 
ökande och försäljningen av Fyrarummarmaterial fortsätter att öka. 

Det senaste dryga decenniets alltmer ökade fokusering på arbete med förfining och 
fördjupning av Förändringens fyra rum och dess pedagogiska verktyg tillsammans med 
hundratals användare och inte minst upphovsmannen Claes Janssen har som bieffekt gett 
en oerhört bred och djup erfarenhet av arbete med förändring, förändringsledning, om-
ställningsarbete och liknande. Kompetensområden som nu efterfrågas mer än någonsin.

Det är också i dessa tider som Fyrarummaren mer än någonsin visar sin förmåga att bidra 
till att människor kan skapa en nödvändig och tillräcklig grad av stabilitet för att kunna 
fortsätta att göra det man måste göra trots att stressen och ibland förvirringen är så 
kraftig.

Workshop i 
Göteborg i 
november 2008. 

Träning i konsultativt
förhållningssätt
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Dessutom visar ju Fyrarummaren upp sin unika och smått otroliga förmåga att hjälpa sina 
användare, individuellt liksom kollektivt, att fortsätta att tänka klart trots ökat omställ-
ningstryck.

Företaget, dess konsulter och projektet Förändringens fyra rum kan alltså just på grund av 
sin unika produkt- och tjänstemix förväntas:

• utgöra ett väsentligt bidrag till många olika aktörer och verksamheter under ett 2009 
som mer än något annat år i företagsgruppens historia kantas av hög osäkerhet  

• göra ett förhållandevis gott resultat åtminstone på samma nivå som 2008

• möjligen komma att bli något av ett nav, ett centrum för kunskapsutveckling avseende 
förändringsarbete och konsultativ och verksamhetsmässig utveckling

Många bedömare spår att en mer allmän utgång ur lågkonjunkturen inte kan förväntas 
förrän framåt mitten av 2010. Som vanligt gränsar den slags bedömningar till vidskepelse 
snarare än vetenskapligt underbyggda framskrivningar av ekonomisk verklighet. Om 
något så har ekonomer genom åren visat att såväl den nationella som globala ekonomin är 
betydligt svårare, mer oberäkneligt,  att förutse än vädret. Så en stabilisering och försiktig 
uppgång kan komma lite tidigare eller lite senare. Mycket kommer att bero på den möj-
liga avcensurering och förvirringshantering som världens ledare förmår att vidta själva 
och tillsammans. Alltså till syvende och sist på det förtroende som kan återskapas för det 
ekonomiska systemet, dess institutioner och inte minst dess ledare.

För Ander & Lindström AB och Förändringens fyra rum så förefaller den närmaste fram-
tiden ljus, möjligen riktigt ljus. Den lite längre sikten ser då inte mindre ljus ut eftersom 
det är i stabiliseringen och uppgången som ännu mer förändringskompetens kommer att 
behövas. 

Sedan samarbetet med Claes Janssen inleddes 1993 har Förändringens fyra rum testats och 
förfinats för att återigen testas och förfinas. Om och om igen. Sedan 1996 har hundratals 
användare framförallt i Sverige men också i andra delar av världen bidragit till att en ”best 
practice” utvecklats som på senare år lett till att många nu söker sig till Förändringens 
fura rum just för att de sett eller upplevt att det verkligen fungerar och att de nu själva vill 
bli primäranvändare.

Detta kan i vändningen från lågkonjunktur och recession till stabilitet och inledande eko-
nomisk uppgång rimligen förväntas leda till en efterfrågeökning av Fyrarummarkompetens 
som kanske kan bli svårt att möta. Å andra sidan finns numera ett mycket stort aktivt 
nätverk av certifierade användare med vilka vi har kontinuerlig kontakt och genom vilka 
vi på mycket kort varsel kan skapa mycket kraftfulla resurser för att till exempel sprida 
Fyrarummaren i mycket stora sociala system, företag och organisationer.   

Sammanfattningsvis finns alltså många dystra signaler i världs- och samhällsekonomin 
inklusive klimathotet och olika lokala konflikthärdar vilka knappt syns annat än som 
brus bakom alla rubriker om läget i världsekonomin och dess konsekvenser för individer, 
familjer, kommuner, landsting, stater, banker, försäkringsbolag, industrikoncerner, ja hart 
när alla sociala system. I detta läge ser styrelsen och ledningen för Ander & Lindström AB 
och Fyrarummaren ljust på företagets framtid just genom dess möjligheter att bidra som 
leverantör av både varor, tjänster och kunskaper för vilka behov och efterfrågan bara ökar. 

Kapacitetsbyggandet behöver alltså fortsätta och förstärkas.

Seminari um under 
ledning av certifie-
rade Ann-Christin 
Smith
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Personal
Ander & Lindström AB har under året haft en personalsammansättning om i genom-
snitt fyra kvinnor och en man.

Antalet associerade konsulter var vid utgången av 2008 två, varav en i USA. Av dessa 
är två kvinnor. Anställda och associerade konsulter var tillsammans sex till antalet. 

Till detta skall läggas Ander & Lindströms professionella nätverk som varierar något 
i storlek men som under 2008 kan sägas ha samlat ytterligare ett 10-tal organisations-
konsulter, anslutna genom samarbetsavtal avseende specifika projekt. Exempel på detta 
är ramavtal med Regeringskansliet och Karlstad kommun och samarbetet i det så kall-
lade skolprojektet. 

Dotterbolagen
 

Ander & Lindström Partners AB 

Enligt ändamålsparagrafen i bolagsordningen är Ander & Lindström Partners syfte att: 
”......bidra till effektivitet och medmänsklighet i arbetslivet. Företaget erbjuder konsul-
tation i vid mening som avser hjälp till självhjälp. Verksamheten vilar på en stark och 
tydlig värdegrund och värnar om demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet. 
Företaget skall utgöra en påverkansfaktor i konsultbranschen.
Bolagets syfte uppnås genom nationell och internationell konsultation och uppdrag-
sverksamhet, nätverksarbeten, framtagande, marknadsföring och försäljning av verk-
tyg och hjälpmedel, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning samt genom 
institutionella samarbeten med forskning och samhällsutvecklande verksamheter”.

Ander & Lindström Partners AB har under året planenligt utvecklats till det fullskale-
konsultföretag som det var avsett att vara vid starten 1998. Praktiskt taget all konsult-
verksamhet har under året faktureras från Partners AB och i stort sett alla anbud har 
lagts med det bolaget som bas. Arbete pågår att se över ledningsfunktionen, adminis-
trationen och affärssystemen i Partners AB liksom eventuella konsekvenser för bolaget 
av den strategiförändring som skett i Ander & Lindström AB som nu fokuserar alltmer 
på Förändringens fyra rum. 

Vi firar in julen med ett 
traditionellt svenskt julbord.
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Fyrarummaren AB

Dotterbolaget Fyrarummaren AB som ägs av Ander & Lindström AB och Claes Janssen Konsult 
AB är fortsatt vilande enligt tidigare beslut och kommer så att förbli under 2009 varvid den af-
färsmässiga verksamheten i Fyrarummarprojektet även fortsättningsvis bedrivs inom ramen för
Ander & Lindström AB.

Ledningen av Fyrarummarverksamheten sköts på daglig bas av Ander & Lindström AB, dess led-
ning och särskilt avdelad personal. Vad beträffar den långsiktiga sammanhållningen av projektet 
Fyrarummaren inklusive centrala delar av utvecklingsarbetet, inte minst avseende nya applikatio-
ner, samverkar Claes Janssen, Bengt Lindström och Eva Widegren genom regelbundna möten och 
andra samverkansformer.

Arbete har fortsatt under året i avsikt att slutföra bildandet av Stiftelsen Förändringens fyra rum. 
Av olika praktiska skäl har instiftandet inte kunnat genomföras under 2008 som planerat utan 
kommer att ske under första halvåret 2009 enligt överenskommelse mellan instiftarna. 
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Ander & Lindström Aktiebolag   
556254-1044

Ander & Lindström AB

Flerårsöversikt
Kkr  2008 2007 2006 2005 2004

Nettoomsättning  3 716 3 574 4 088 3 596 4 039
Resultat efter finansnetto   - 194  - 541     -96  - 189          218
Balansomslutning  2 033 1 608 1 988  1 891 1 430
Soliditet (%)       28        6      21      30   11
Antal Anställda         4       5        4        4        3

  2003 2002 2001 2000 1999

Nettoomsättning  3 896 4 561 4 232 4 200 2 265
Resultat efter finansnetto   - 26  16     18  - 20          35
Balansomslutning  1 324 1 770 1 504  1 919 1 055
Soliditet (%)       12        10      12      9   15
Antal Anställda         4       4        5        4        2

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 361 336
årets förlust -5 854

 355 482

disponeras så att

i ny räkning överföres 355 482

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och  
balansräkning med tilläggsupplysningar.
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Ander & Lindström Partners Aktiebolag   
556565-4513

Ander & Lindström Partners AB

Flerårsöversikt
Kkr  2008 2007 2006 2005 2004

Nettoomsättning  2 901 2 076 1 300 1 324 951
Resultat efter finansnetto   675  140     -53  - 24          - 221
Balansomslutning  1 102 898 811  796 674
Soliditet (%)       9        11      9      10   15

  2003 2002 2001 2000 1999

Nettoomsättning                  1 150 274               0        0 0
Resultat efter finansnetto             1       20        - 2        0 - 8
Balansomslutnining                 647        641        90 92 92
Soliditet (%)       17        17      100      100   100

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad förlust - 485 016
årets vinst 485 070

 54

disponeras så att

i ny räkning överföres 54

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och  
balansräkning med tilläggsupplysningar.
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Största 
kursgruppen 
hittills...
Den 34e 
certifierings-
utbildningen. 

Fyrarummaren används vid 
AISECs natinella styrelseöver-
lämningsaktivitet i april.

Sveriges Television avslutar sin interna 
certifieringsutbildning i juni.

Lär känna Fyrarummaren i Växjö

Fyrarummaren 
presenteras för 

ett facilitator-
nätverk i 

Helsingfors, 
maj .

Det 35e certifieringsprogrammet startade 
juni 2008.

Lokalt 
Användarforum 
i Göteborg, maj



Claes medverkar vid årets engelsk-
språkiga utbildning. En av deltagarna 
tar med Fyrarummaren till Singapore...

Fyrarummaren i klassrummet.

Jämställdhetsarbete i Gävle kommun, 
oktober.

Årets 
Användar-
forummöte
tre dagar i 
september,
med ca 60 
deltagare 

inkl 
klienter

Arbetsdag inom 
Användarforums 

skolprojekt, 
september.



Styrelse och verkställande ledning har under 2008 bestått av

Lars Sundin   Bengt Lindström   Eva Widegren
Styrelseordförande  VD    Delägare

Personal

Bengt Lindström   Eva Widegren   Luzhelena Lopez

Cecilia Karlsson   Marie Lindgren

Associerade kosulter

Drusilla Copeland  Lisa deVerdier   Stig Zandrén
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