
Vi erbjuder olika varianter av företags- eller
organisationsinterna program i konsultativt
arbete. Enklast kan de beskrivas som fyra
huvudtyper, vilka givetvis behovsanpassas och
skräddarsys i samarbete med beställaren.

Kontakta oss gärna för mer information!

Internt program:
Konsulter i Blivande – KiB.

För personer på väg att byta yrkesinriktning
mot en mer konsultativ verksamhet.
Action Learningorienterat program med
väsentliga inslag av teori och empiri.
KiB-programmet kan också arrangeras inom
ramen för en högskola eller motsvarande i
samband med studenternas sista år, med
avsikt att utgöra en brygga mellan studier
och professionellt arbetsliv. Bidrar till att
stärka den enskilde deltagarens yrkesidentitet
och auktoritet samt att påbörja byggandet av
realistisk integritet och autonomi med ut-
gångspunkt i den egna professionen. Viss
individuell handledning ingår.
Tid: 2-3 heldagar + 8-10 halvdagar

under ca 1 år.

Handledning:
För enskilda eller mindre grupper
av interna konsulter.

Vi erbjuder handledning under kortare eller
längre period till enskilda konsulter eller
grupper av konsulter.
Exempel på omfattning kan vara 1,5 - 2
timmar varannan till var tredje vecka under
ca sex månader.

Utvecklingsprogram:
Professionell konsultation.

Inför programmet genomförs förberedande
samtal med varje deltagare för att identifiera
individuella behov och skapa realistiska
förväntningar. Programmet bygger på Action
Learning. Deltagarna genomför utvecklings-
uppdrag kopplat till den egna organisationen.
Tydliga inslag av träning i att uppfatta och
bearbeta såväl medvetna som omedvetna
skeenden i organisationer (baserat på
Tavistocktraditionen). Programmet tar bl a
upp konsultationsmetodik, kommunikation,
individ-, grupp- och organisationspsykologi,
organisationsdiagnos, mångfald, värdegrunds-
arbete, storgruppsmetodik, samtalsmetodik,
förändringskunskap och processkartläggning.
Certifiering på Förändringens Fyra Rum kan
byggas in. Litteraturstudier, föreläsningar, viss
handledning samt utvecklingssamtal med
programledningen ingår liksom konkreta
träningssituationer.
Tid: 15-25 dagar under ca 1 år.

Introduktion
konsultativt
arbete

Konsulter
i Blivande

Utvecklingsprogram
professionell
konsultation

Handledning
enskilt/i grupp

UTVECKLINGSPROGRAM  I  KONSULTATIVT  ARBETE

Introduktion:
Konsultativt arbetssätt.

Kan genomföras med inriktning mot interna
konsulter inom olika yrkesspecifika områden
såväl som för chefer, ledare och trainees.
Utmärkt också för studenter på högskolor
som förbereder sig för ett yrkesliv med
konsultativa inslag.
Tid: 2 - 3 dagar.

Konsultation är ett yrke och ett förhållnings-
sätt snarare än ett antal metoder eller tekni-
ker. Med utgångspunkt från varje klients
särskilda behov och vår professionella bas
kan vi med ändamålsenliga metoder bidra till
lärande och ”hjälp till självhjälp” i de system
och organisationer där vi verkar.

Konsultativt arbetssätt behöver återladdas;
ges mer tydlig innebörd. Därför satsar vi
mycket på återväxten av nya konsulter samt
vidareutveckling och erfarenhetsutbyte för
konsulter som har varit med länge inom
professionen.

Värdebaserad
konsultation

Basen finns i OD Institutes etiska riktlinjer. Teori
och empiri hämtar vi bl a från Peter Block,
Robert A. Dahl, Claes Janssen, psykodynamisk
organisationspsykologi och klassisk  systemteori



SÅ GOTT SOM
VARJE VUXEN
BEGRIPER SITT
EGET BÄSTA
BÄTTRE ÄN
NÅGON ANNAN. &

Ander & Lindström Partners AB
Drottninggatan 55, 111 21 Stockholm. Tel 08-677 00 30. Fax 08-20 77 09.

Parkgatan 17, 791 31 Falun. Tel 023-179 75. Fax 023-179 75.
Kalendegatan 18, 211 35 Malmö. Tel 040-12 59 90. Fax 040-611 02 90.

570 Lexington Avenue, 20th floor, New York, NY 10022. Tel 1 212 838-2781.
info@andolin.com           •           www.andolin.com

www.andolin.com

08 - 677 00 30

                Robert A. Dahl
Grundantagandet om den

personliga autonomin från
”Democracy and
its critics” 1989

VILKA ÄR VI?

Ander & Lindström Partners
AB är konsultföretaget som vill
bidra till ökad effektivitet och
medmänsklighet i arbetslivet.

Vi bygger nätverk som svarar
mot högt ställda professionella
och etiska kriterier och bejakar
såväl medvetna som omed-
vetna skeenden i människors
och organisationers liv.

Hos oss får du kontakt med
personer med olika bakgrund
och inriktning. Vi har en
påfallande likhet vad gäller
värdegrund och människosyn.

Kontaktpersoner

Bengt Lindström
bengt@andolin.com

Marie Lindgren,
marie@andolin.com

Eva Widegren,
eva@andolin.com
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