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ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011
Styrelsen och verkställande ledningen för A&L Aktiebolag avger härmed redovisning för bolagets
verksamhet under år 2011.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011
Sammanfattning – verksamheten i stort
Verksamheten har gått bättre under 2011 än under 2010. Återhämtning har skett från ett 2010 som
inte motsvarade förväntningarna.
Fyrarummarprojektet fortsatt att växa och sprida sig, till och med över förväntan. För 2011 har
också organisationskonsultdelen av verksamheten tagit fart igen, med råge.
Den osedvanligt stora volymen internationellt resande för en av företagets nyckelpersoner under
2010 resulterade i bestående aktiviteter för 2011. Så till exempel har verksamheten i Australien
stabiliserats genom att ett andra öppet certifieringsprogram har genomförts där i samarbete med
Clarion Learning Ltd.
Dessutom har ett omfattande skolutvecklingsprojekt börjat ta form med ett tiotal skolor inblandade. Detta som ett direkt resultat av A&L Partners AB samarbete med den australiensiska organisationen TLN – Teachers Learning Network. Ett stort arbete har lagts på att tillsammans med de
inblandade skolorna och TLN vidareutveckla det banbrytande arbete som Ulla Janssen bedrivit i
Strängnäs och som gått under beteckningen Barnens Fyrarummare. Och resultaten i Australien har
inte låtit vänta på sig. Ett förhållandevis omfattande forskningsprojekt har också startats för att
följa utvecklingen i de aktuella skolorna. Swinburne University i Melbourne leder forskningsprojektet och de första resultaten beräknas publiceras under våren och försommaren 2012. Skolorna
själva, dess lärare och ledning rapporterar oerhört goda resultat både vad avser förbättrade inlärningsresultat och förbättrat klassrumsklimat, färre mobbningsincidenter samt en påtagligt ökad
socio-emotionell förmåga bland i stort sett alla elever i de medverkande klasserna.
Det certifieringsprogram på Förändringens fyra rum som startades i Finland under 2010 har lett till
ett fördjupat och utökat samarbete med vår finska samarbetspartner Neljä Huonetta Oy.
Ytterligare ett liknande internationellt samarbete har börjat ta form med det på Balkan verksamma
konsultföretaget Prava Formula med bas i Zagreb.
Det sedan några år intensiva arbetet med att varumärkesskydda Förändringens fyra rum® har också
börjat ge påtagliga resultat, bland annat i form av ett ökat antal förfrågningar om tillstånd att
publicera olika texter om Fyrarummaren®.
Samarbetet med Claes Janssen har fortsatt planenligt och under 2011.
En fas av konsolidering och utveckling av Fyrarummaren har inletts efter år av investeringar.
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Strategi
Den strategiska fokusering på Fyrarummarprojektet som inleddes under 2008 har fortsatt och
förtydligats under 2009, 2010 och 2011. Bland konsekvenserna av detta kan ses de beslut som
fattats om att senast under 2012 aktivera bolaget Fyrarummaren AB som under många år delägts av A&L Partners AB och Claes Janssen Konsult AB. Bolaget har hittills varit vilande och
ska nu aktiveras inte minst för att bidra till ökad klarhet och tydlighet på marknaden.
En ökad fokusering på Fyrarummaren innebär också ett behov av en ökad fokusering på
företagsgruppens andra ben – organisationskonsultationen.
En mycket påtaglig del av strategiarbetet har varit namnbytena inom företagsgruppen.
Sålunda har
Ander & Lindström AB bytt namn till A&L Partners AB och
Ander & Lindström Partners AB bytt namn till A&L Partners Consulting AB.
Fyrarummaren ABs namn består.

Förändringens fyra rum
Fyrarummarprojektets försäljningsvolym ökade för 12e året i rad. Ökningen för 2011
stannade på dryga 15%.

Varumärkesskydd
Ett ® på rätt plats betyder så mycket. Det betyder att Claes Janssens livsverk och A&L
Partners ABs viktigaste projekt inte kan användas hur som helst. Det betyder att hela
konceptet Fyrarummaren och dess unikitet – teorin, modellerna, analysinstrumenten och
de pedagogiska verktygen tillsammans med alla Claes Janssens texter om Fyrarummaren
nu ”kontrolleras” av rättighetsinnehavarna: A&L Partners AB och de 200+ certifierade
användare som är aktiva. Bara de har rätt att använda varumärkena:
Förändringens fyra rum®
Fyrarummaren®
Organisationsbarometern®
Four Rooms of Change®
Muutoksen Neljä Huonetta®
Loggan =
samt alla de övriga varumärken som ännu inte är registrerade men som använts i kommersiellt syfte under lång tid, som till exempel PS-matrisen™, Outsiderskalan™,
Teambarometern™, Livstillfredsställelseindex™ med flera.

Förändringens
Fyra rum ®

Varumärkena är hittills registrerade ibland annat i Sverige, alla länder inom EU,
Nordamerika, Kina, Singapore och Australien. Arbetet fortsätter i andra länder och på
andra
kontinenter.
Steg-för-steg, version 8 / 16 augusti 2011

Att aktivt arbeta med att utveckla varumärkesskyddet, varumärkespolicyn och att i
specifika och strategiska fall reagera på intrång har visat sig vara lönsamt både på kort
och lång sikt. I och med att det blir allt vanligare att kommuner, landsting och statliga
verk efterfrågar Fyrarummaren i anbudsunderlag, så blir också möjligheterna för
certifierade användare av Fyrarummaren väsentligt mycket större att bli utvalda som
officiella leverantörer.

STEG-FÖR-STEG
• INTRODUKTION TILL FYRARUMMAREN
• ORGANISATIONSBAROMETERN
• PERSONLIG DIALEKTIK

Användarguide

Förändringens fyra rum / Steg-för-steg
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Fyrarummaren i skolan
Delprojektet Fyrarummaren i skolan har under 2011 legat mer eller mindre på is i Sverige medan en stor satsning har skett på att utveckla och förfina konceptet i Australien
tillsammans med vår partner Teacher Learning Network, en organisation avsedd att
stödja pedagogisk och annan utveckling i skolor i Australien. TLN ägs och finansieras
av de två stora lärarfacken där. Sammanlagt åtta skolor i delstaten Victoria har deltagit i
det mest omfattande pilotprojektet sedan Barnens Fyrarummare såg dagens ljus år 2000
i Vasaskolan i Strängnäs.
Uppskalat på det här sättet och med evaluerande forskning utfört av ett team från Swinburne University i Melbourne visar Fyrarummaren i skolan att den fungerar lika bra på
andra sidan jorden som den gjort i mer än 10 år i Vasaskolan i Sverige och i Rekolanmäkiskolan i Vaanta, Finland.

Fyrarummaren i skolklass
i Australien

Personal från Vasaskolan genomförde tillsammans med A&L Partners i mars 2011 en
omfattande lärarutbildning på plats i Melbourne för att introducera lärare i att använda
Fyrarummaren i sina klassrum från förskola till motsvarande gymnasium.
Planen är att allt material, alla steg-för-steg-guider som nu prövats ut i Australien skall
översättas och anpassas till svenska förhållanden för att med forskning och mångfacetterad erfarenhet som grund på allvar kunna spridas i Sverige och på andra håll.
Som en australiensisk elev uttryckte det: ”Fyrarummaren är inte bara en ny pedagogisk
metod – den är ett sätt att vara. Och den bara fungerar.”
Se avsnittet om Fyrarummaren i skolan på Fyrarummaren nya webbplats
www.fyrarummaren.se. Den öppnar under sommaren 2012.

Fyrarummarens Användarforum
Fyrarummarens Användarforum fortsätter att öka i medlemsantal och är i skrivande
stund, våren 2012, cirka 220 aktiva.
Med aktiva Fyrarummaranvändare menas de som är certifierade och som betalar sin
årliga avgift och därmed använder Fyrarummarens helt unika pedagogiska material mer
eller mindre frekvent. Hit räknas också de som för närvarande är under utbildning. För
dessa ingår medlemskapet i avgiften för certifieringsprogrammet.
De som är under certifiering och de som är aktiva användare är de enda som har rätt att Användarforum 2011 i
använda Fyrarummarens varumärken, analysinstrument och verktyg.
Stockholm
2011 års Användarkonferens genomfördes i Stockholm den 7-9 september. Mötet samlade 60-talet användare och dessa inviterade 30-talet gäster. Temat för året var ”Chefen
som förändringsledare - i ljuset av Förändringens fyra rum”.
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Konsulttjänster
Försäljning av konsulttjänster har tagit en intressant vändning under 2011. Från att
företagsgruppen haft en tydlig svacka i konsultationsgrenen har dessa tjänster ökat
markant under 2011. Inte minst är det storgruppsanvändningar av Fyrarummaren där
efterfrågan varit störst. Och detta – att arrangera arbetsmöten för mellan 60 och 300
personer från samma organisation är ett av de expertkonsultationsområden där A&L
Partners utvecklat synnerligen hög kompetens under de senaste cirka 10 åren.
Expertkonsultationer – alltså att hjälpa organisationer av olika slag att finna sina
exceptionella Fyrarummarapplikationer är något som inte förefaller konkurrera med
de certifierade användarnas användning av Fyrarummaren. Snarare kan vi samarbeta
kring dessa. Så blir det till exempel allt vanligare att certifierade användare inviterar
bolagets personal att medverka som underkonsulter eller rådgivare i olika projekt där
specialiserad Fyrarummaranvändning ingår. Det är ett av flera sätt att sprida kompetens till fler och inte minst för att öka kundnyttan hos slutanvändaren.

Enjoy, Drusilla Copeland
Claes Janssen, Ph.D. – psychologist, researcher and author – is known
internationally since his 1970’s research on individual and collective selfcensorship. Based upon this research Janssen has developed several
very practical and user-friendly pedagogical tools to help individuals
and organizations increase self-awareness, productivity and change
readiness.
For the last two decades, Ander & Lindstrom AB has been
collaborating with Janssen to spread the use of the theory and tools
to all areas of society and to all parts of the world. Focus has mainly been applications for
work life. Lately new areas of use have been explored such as classrooms and families.

Claes Janssen

Förändringens fyra rum

Del II
Ytterligare femton års erfarenheter

Förändringens fyra rum II

Förlagsverksamhet och bokhandel kommer under 2012 att överföras till bolaget
Fyrarummaren AB.

Claes Janssen

Förlagsverksamhet och bokhandel

Of all of the change theory that I have worked with, nothing is like the Four Rooms of
Change®. It is truly a practical everyday psychology – in daily life, in any social system,
be it your workplace, your family, your community or your relation to authorities. It will
help you change beyond buzz words – to de-clutter yourself and your organization in any
change process, small or profound.
In these books, The Four Rooms of Change – Part I and Part II – the essence of this
psychology are crystallized. Here you will learn to recognize and understand the different
forms of Self-Censorship and Denial, thereby reducing them and making them less
dangerous. You will also catch a glimpse of why Confusion and Conflict are not only
important but necessary components in all change processes, as they help you to sail on
the up-winds of anxiety toward Inspiration and Renewal, whether collective or individual.
You will learn the importance of managing the “euphoric and seductive” experience that
comes with that state. Finally you will begin to understand CONTENTMENT, that state of
satisfaction with things as they are, and the legitimacy that the Four Rooms of Change
gives this often misunderstood and unvalued state of mind.
The Four Rooms of Change works in every corner of the globe, in any country AND crossculturally. It helps to significantly increase cultural sensitivity, bridge differences in opinions
and build common ground.
This book helps you to become more astute in relating to what’s going on; on the planet
as well as in your living room.

Förändringens fyra rum®
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Uppföljaren till Förändringens fyra rum part I

Internationellt
Samarbetet med Clarion Learning Ltd och Teacher Learning Network i Australien
och Neljä Huonetta Oy i Finland har utvecklats och stabiliserats under 2011. I båda
länderna organiseras certifieringsprogram, där trycks och säljs material, där arrangeras
lokala Användarforumkonferenser och där sker utveckling på speciella områden som
till exempel Fyrarummaren i skolan i Australien.
Dessa samarbeten, vilka båda startade under 2007 oberoende av varandra, har legat
till grund för A&L Partners ABs konceptualisering av hur ”Fyrarummarfabriken” nu
är mogen att spridas till många fler länder och regioner i världen.
Under 2011 har nya samarbeten börjat utvecklats som resultat av inviter från bland
annat Frankrike, Portugal, Kroatien och Sydafrika.

Certifieringsprogram i
Kroatioen
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Lokaler
Samtliga av företagets kontorsrum på Drottninggatan i Stockholm har varit uthyrda hela
året. Hyresgäster i den 315 kvadratmeter stora lokalen på Drottninggatan 55 i Stockholm
har under 2011 varit:
•
•
•
•
•
•
•

BaS International, resebyrå, specialitet Ryssland, Kina och Transibiriska järnvägen.
SFOG/Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, en specialistläkarförening.
Creata UK Ltd, ett företag inom reklam och marknadsföring.
CoC, Code of Competence. Organisation och ledarskap inom Human Recources.
Evviva AB. Personlig assistans till funktionshindrade, hemtjänst med hemspråksfokus.
Eveo AB. Behovsanpassad vård, omsorg och service till äldre och funktionshindrade.
Wave Executive. Uthyrning och rekrytering av chefer på ledningsnivå.

Företagets konferensrum används i ökad utsträckning som mötesplats för olika sammanhang
inte minst med koppling till Förändringens fyra rum.

Drottninggatan 55 i
Stockholm

Framtid
Det strategiska beslut som togs 2008 att satsa mer proaktivt på Fyrarummarkonceptet samt
2010 års strukturarbete i bolagen börjar ge tydligt avläsbara resultat både i kronor räknat
och i feedback från marknaden. Tillsammans med den relativt gynnsamma konjunkturutvecklingen i Sverige, Finland och Australien – företagsgruppens för närvarande viktigaste
marknader – betyder det att en del orosmoln skingrats.
Den närmaste framtiden kommer att präglas av fortsatt strategiskt utvecklingsarbete för att
finna nycklarna till en snabbare tillväxt, i synnerhet i Fyrarummarprojektet. För detta har
arbete igångsatts som syftar till att komplettera företagen med ytterligare resurser.
Dotterbolaget A&L Partners Consulting AB skall också arbeta med att finna sina former
som särskiljer det på marknaden. Den unikitet som finns på områdena professionell konsultation, arbetande stormöten, action learning, ledarutveckling, nonviolent communication
och externt samtalspartnerskap ska utgöra kärnan men också kompletteras med ytterligare
fundament. Personalen skall utökas för att tillsammans med Fyrarummaren AB och Stiftelsen
Förändringens fyra rum utgöra den påverkansfaktor i samhällslivet som ägarna vill samt ge
den avkastning som behövs för att utveckla koncernen vidare och skapa grund för en övergång till nästa generation.

Personal
A&L Partners AB har under året haft en personalsammansättning om i genomsnitt tre
kvinnor och en man.
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Dotterbolagen
A&L Partners Consulting AB (F d Ander & Lindström Partners AB)
Enligt ändamålsparagrafen i bolagsordningen är A&Partners Consultings syfte att:
”bidra till effektivitet och medmänsklighet i arbetslivet. Företaget erbjuder konsultation 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 uppdragsverksamhet, nätverksarbeten, framtagande, marknadsföring och
försäljning av verktyg och hjälpmedel, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning samt
genom institutionella samarbeten med forskning och samhällsutvecklande verksamheter”.
Utöver att vara ett fullskaligt organisationskonsultföretag driver företaget också uthyrningsverksamheten avseende lokalerna i Stockholm.
Volymen konsulttjänster har varit ovanligt låg. Lokalverksamheten har fungerat utomordentligt väl.
Verksamheten har haft ett bra år 2011.
Arbete med att förtydliga företagets affärs- och verksamhetside pågår i skrivande stund.
Fyrarummaren AB
Dotterbolaget Fyrarummaren AB som ägs av A&L Partners AB och Claes Janssen
Konsult AB är fortsatt vilande enligt tidigare beslut.
Den affärsmässiga verksamheten i Fyrarummarprojektet har även under 2011 bedrivs inom
ramen för A&L Partners AB.
Ledningen av Fyrarummarverksamheten sköts på daglig bas av Ander & Lindström AB, dess
ledning och särskilt avdelad personal. Vad beträffar den långsiktiga sammanhållningen av
projektet Fyrarummaren inklusive centrala delar av utvecklingsarbetet, inte minst avseende
nya applikationer, samverkar Claes Janssen, Bengt Lindström och Eva Widegren genom regelbundna möten och andra samverkansformer.
Samtliga aktier i Fyrarummaren AB har vid årsskiftet övertagits av A&L Partners AB och all
Fyrarummarverksamhet som bedrivs i koncernen ska under 2012 överföras till detta bolag.
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Styrelse och verkställande ledning har under 2011 bestått av

Lars Sundin			
Bengt Lindström 		
Eva Widegren
Styrelseordförande		VD				Delägare

Personal
•
•
•
•
•
•

Drusilla Copeland
Elisabeth Jonsson
Cecilia Karlsson
Marie Lindgren
Bengt Lindström 		
Eva Widegren
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FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM®
Glimtar från 2011

Företagslicenser
Ibland väljer företag att ordna ett
eget certifieringsprogram för konsulter
eller anställda.

Organisationsbarometern i
storgrupp
Organisationsbarometern® kan användas i alla
typer av grupper och organisationer, från små
arbetsgrupper till hela företag. Under 2011 har
flera företag använt Organisationsbarometern för
att mäta klimatet inom hela verksamheten. Det är
mäktigt när flera hundra personer arbetar tillsammans, fattar beslut och inleder förändringsarbete!

Organisationsbarometern inom
Försvarsmakten

Varumärkesskydd®

After work under etapp 1 av
Utvecklingspoolens certifieringsprogram

Förändringens fyra rum, Fyrarummaren, Four Rooms of Change
och Organisationsbarometern är tillsammans med Muutoksen
Neljä Huonetta nu varumärkesskyddade i olika delar av världen
såsom i Sverige, i Europas samtliga länder, i hela Nordamerika,
Kina, och Singapore. Andra delar av världen följer i takt med
spridningen. Det här kommer att ge gagna alla certifierade
användare. Effekter märks redan.

Årets Användarforum

Svenska kyrkan, Lunds stift,
certifierar en större grupp interna
konsulter och handledare

Fyrarummaren i en konstnärsatelje

Användarforum genomfördes i
september på temat
CHEFEN SOM FÖRÄNDRINGSLEDARE
– i ljuset av Förändringens fyra rum®
Erfarenhetsutbyte med hjälp av
Open space

Arbete kring Personlig dialektik

Det 41a svenska certifieringsprogrammet avslutades

Lean och Förändringens
Fyra Rum®

Certifieringsprogram
i Sverige

Förändringens Fyra Rum®
i Australien
2011 har varit ett genombrottsår för
Förändringens fyra rum i Australien.
Två certifieringsprogram har avslutats
under året och ett projekt för att påbörja
Fyrarummaren i klassrummet
Fyrarummaren i skolan har startats i 40
skolor i Australien med start i Melbourn.

Lärarutbildning
Certifieringsprogram i Melbourne

Två svenska certifieringsprogram samt ett engelskspråkigt
startade i Stockholm under 2011.

Teambarometern etapp 1 i juni

Etapp i den engelskspråkiga utbildningen.
I år deltog bl a personer från
Kroatien, Frankrike och Finland.

A&L Partners AB och Fyrarummaren AB
Drottninggatan 55, 111 21 Stockholm
Telefon 08 - 677 00 30
www.andolin.com

