
Ander & Lindström Partners AB

Konsulter i Blivande – KiB 

Utvecklingsprogrammet 
Konsulter i Blivande syftar till att...

...  ge möjlighet att utforska starka 
och svaga sidor som organisa-
tionskonsult samt att lära mer om 
rollen i förhållande till olika 

 intressenter; klient/klientsystem,  
kollegor samt andra betydelsefulla 
personer.  

...  påbörja etablerandet av vald pro-
fessionell väg, som organisations-
konsult eller annan riktning.

Ander & Lindström AB har en ambi-
tion att fungera som stöd och språng-
bräda ut i organisationskonsultyrket. 
I kombination med viljan att påverka 
konsultprofessionen genomför vi ett 
program för Konsulter i Blivande.  

 
Action Learning
Grundidén är Action Learning, 
att mellan träffarna genomföra 
uppgifter som deltagaren själv
formulerat och fått feedback på. 
Vid varje etapp sker tillskott i form 
av teori och  praktisk erfarenhet. 
 

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

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

 
Sakinnehåll
• Konsultationsprocessens metodik  
 och systematik
•  Organisationspsykologi
• Gruppteori
• Organisationsdiagnos 
• Verktyg för ökad självförståelse
• Kontakt och kontraktsarbete
• Konsultarbete i privata, offentliga och 
 federativa organisationer
• Teori om beroende och autonomi
• Feed-backmetodik
• Förändringsteori och strategi mm. 

Program
Programmet inleds med ett personligt 
samtal med programledningen där 
förutsättningarna för programmet
kartläggs, bl a deltagarens självbild, 
behov och drivkrafter samt de anspråk 
och åtagande som deltagande i 
programmet kan innebära.
Nästa steg är ett två dagars arbetsmöte 
där gruppen deltagare börjar sin 
individuella och gemensamma utveck-
ling. Sedan följer 8 halvdagar med fokus 
på syfte och uppgifter, individuellt och 
gemensamt. 
Avstämningar sker kontinuerligt under 
programmet med möjligheter till 
enskilda samtal.
Programmet avslutas med individuell 
evaluering.

Gjort sedan sist

Feedback

Tillskott

Göra till nästa gång

 

Programstart 
Start:  13 - 14 januari, Stockholm     
Omfattning: 2 heldagar + 8 halvdagar
Pris:  19 500 kr 

Informationsmöten
Informationsmöten i Stockholm den 
5/10, 22/10, 16/11 och 10/12.

Kontakt
Bengt Lindström, 08-677 00 30. 
bengt.lindstrom@andolin.com.
Angeli Sjöström, 070-420 26 69. 
angeli.sjostrom@andolin.com.
Eva Huld, 0705–45 15 79. 
eva.huld@andolin.com.
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För dig med fallenhet för och 
längtan till yrket organisationskonsult
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&Per Ekelund genomförde 
undersökningen våren 07.
Blivande KiB deltagare.

Deltagargrupp med klient 
under träningspass våren
2006. 

Erfarenhetsbaserat lärande
Intervjuer med 5 deltagare från ett tidigare program har givit 
intressanta svar på vad KiB inneburit för dem i rollen som konsult 
och hur det är att vara en del i ett konsultationsarbete.
De har lärt sig att ta vara på sig själva i mycket större utsträckning 
än tidigare. De har lärt sig att lita på sitt eget tänkande och blivit 
trygga i det. 
KiB har inneburit att de fått mer inblick i vad som krävs i en verk-
lighet där utmaningarna är många och ibland känns oöverstigliga. 
Dessa utmaningar har blivit en inspirerande faktor eftersom del-
tagarnas nätverk har blivit större, vilket kombinerat med kontak-
ter med en verklighetsförankrad verksamhet har skapat en bred 
plattform att utgå ifrån.
KiB bidrar till att hjälpa människor organisera sig själva och sin 
organisation på ett värdigt och demokratiskt sätt.

Nedan följer ett antal citat från deltagarna, som tydligare 
presenterar innehållet i KiB. 
• ”Ander & Lindström har varit generösa med tid och kunskap.”
• ”Jag ser snabbare problemen hos mina kunder idag.”
• Det är ett fantastiskt komplement och en chans att se verklig-

heten som konsult.”
• ”Jag har bättre tillit till min kompetens än någonsin förr.”
• ”Om problem uppstår, alltså i möten med ångestfyllda 
 människor, är det tryggt att kunna lita på att processen, 
 verktyget tar mig till målet.”
• ”Det fanns en röd tråd genom hela utbildningen; professions-

kännedom, etik och god värdegrund.”
• ”Jag behövde mod att gå från offentlig sektor till privat 
 verksamhet, och fick det.”
• ”Det viktigaste är den egna motivationen till att vilja  

förändra sig själv.”
• ”Jag har ett nätverk idag som stöttar mig och ger mig feedback.”
• ”Kursen har gett mig verktygen att hitta min väg in i  

konsultation.”
• ”För studenter inom samhällsvetenskap/humaniora/ 

ekonomi/psykologi, är det en bra chans att öva sin yrkesroll, en 
form av praktik.”

• ”Plötsligt fanns det en väg in i den så annars slutna och mytom-
spunna konsultvärlden.”


