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ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2012
Styrelsen och verkställande ledningen för A&L Partners AB avger härmed redovisning för bolagets
verksamhet under år 2012.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012

Sammanfattning av verksamheten i stort
Verksamhetsåret 2012 har bar varit framgångsrikt för företagsgruppen. Ett flertal beslut har tagits
och aktiviteter igångsatts för att säkra upp för framtiden.
Fyrarummarprojektet har fortsatt att växa och spridas i Sverige och i världen. Även verksamheterna
i Australien, Finland och på Balkan fortsätter glädjande nog att utvecklas.
Under hösten 2012 lades ett ansenligt arbete på en offertförfrågan från ett av världens i särklass
största telecomföretag, Deutsche Telecom, vilket resulterade i ett kontrakt om införande av
Fyrarummaren i Europaverksamheten – One DT Europe and Technology. Det arbetet har pågått
intensivt under vintern 2012 och våren 2013. Avsikten var att tillföra Fyrarummaren till de 13
ländernas koncernledningar, som ett vitalt förändringsinstrument inför processen att sammanföra de
tretton landsbolagen till ett. Denna satsning har redan i början av 2013 genererat ansenliga resultat
för DT-företagens resultaträkningar räknat både i Euro och andra valutor.
Under året har ett arbete igångsatts i samarbete med Styrelseinstitutet för att ytterligare öka
tydligheten och affärsmässigheten i Fyrarummarprojektet. Beslut har tagits om att bolagisera
Fyrarummarprojektet under våren 2013.
Koncernen har under året stärkt samarbetet med flera viktiga aktörer på den svenska marknaden.
Bland dessa märks Malmö stad som satsat på sitt andra interna certifieringsprogram,
Utvecklingspoolen och IHM som knyter Fyrarummaren närmare sina verksamheter samt ytterligare
ett par av landstingen. Och KTH fördjupar satsningen på Förändringens fyra rum i sina Industrial
Management-program för att nämna några exempel.
Men paradoxalt nog, trots att Fyrarummaren sprider sig som den gör på många olika marknader,
så förvånas vår personal och ledning ständigt av att den ändå inte är mera känd. Ett stort steg för
att ändra på detta har tagits under 2012 i och med att Fyrarummaren äntligen fick sin alldeles
egna officiella plats på nätet. www.fyrarummaren.se. Än så länge endast publicerad på svenska
och en engelskspråkig spegel är under uppbyggnad. Detta har fått mycket goda effekter både hos
certifierade användare och hos kunder såväl som potentiella klienter till dessa.
Utökning och helrenovering av företagets lokaler på Drottninggatan 55 i Stockholm har pågått
under vinterhalvåret och tas nu del efter del åter i bruk. Allt är i toppskick.
Med anledning av det omfattande förändrings- och utvecklingsarbete som pågår i företagsgruppen
under vinterhalvåret 2012 – 2013 så kommer denna årsredovisning att vara påtagligt mer
kortfattad än tidigare års. Vi rekommenderar alla intressenter att följa utvecklingen på www.
fyrarummaren.se
För första gången kommer bolagets årsredovisning också att publiceras på engelska.
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Strategi
Den strategiska fokusering på Fyrarummarprojektet som inleddes under 2008 har fortsatt
och ytterligare förstärkts genom satsningen på samarbete med Styrelseinstitutet under hösten
2012. Det har bland annat lett till förtydligande av vision, mission och mål med påföljande
handlingsplaner och projekt.
Satsningen på byggandet av konsultverksamheten har därmed fått ligga på is under 2012 i vart
fall vad avser försäljningssatsningar.
Som en konsekvens av detta och av tidigare strategiska beslut så kommer under våren 2013
avsevärd kraft att satsas på att åstadkomma den nödvändiga tydliga struktur i koncernen som
eftersträvats under en längre tid. Styrelsen och verkställande ledningen har således beslutat att
tidigt under 2013:
• Flytta all Fyrarummarverksamhet till dotterbolaget Fyrarummaren AB som sedan 2011
helägs av A&L Partners AB.
• Renodla det nuvarande A&L Partners Consulting AB, som under många år även
administrerat hyresverksamheten på Drottninggatan 55, till ett renodlat fastighets- och
uthyrningsföretag under namnet A&L Partners 55:an AB.
• Starta ett helt nytt och i nuläget helägt dotterbolag för konsultverksamhet som ska gå under
namnet A&L Partners Consulting AB.
• Stiftelsen Förändringens fyra rums sedan länge planerade sjösättning har också
förberetts under året genom att instiftarna arrangerat bankkonton, likvida medel och
ansökningshandlingar så att stiftelsen ska kunna tas i bruk under inledningen av 2013.
• A&L Partners AB – moderbolaget i koncernen och samtidigt, tillsammans med
Claes Janssen konsult AB, instiftare av Stiftelsen Förändringens fyra rum – kommer
fortsättningsvis att ha som huvudsaklig uppgift att utföra såväl traditionella som mindre
traditionella huvudkontorsuppgifter. Alltså att styra, leda och supporta dotterbolagen med
sina mycket varierande fokusområden:
-

Fyrarummarverksamheten som i princip innebär att förvalta och utveckla
”Fyrarummarfabriken” i Sverige samt att lära av detta så att nya distributionsenheter
kan byggas i fler delar av världen. I detta arbete ska naturligtvis lärdom dras både från
Sverige men också från pågående ”fabriksbyggen” i Finland, Australien och på Balkan.

-

traditionell och värdebaserad konsultation.

-

fastighetsförvaltning och kontorsuthyrningsverksamhet.

-

Not for profit verksamhet kopplad till Förändringens fyra rum genom den nybildade
stiftelsen.

Åtgärder har alltså förberetts så att koncernstrukturen kommer med anledning härav att se ut
så här under inledningen av 2013
A&L Partners AB
						
5562541044

A&L Partners
Consulting AB
556874-4907

Fyrarummaren
AB
55650436-8301

A&L Partners
55:an AB
556565-4513

Claes Janssen
Konsult AB

Stiftelsen
Förändringens fyra rum
802477-7701

Bland koncernledningsuppgifternas viktigaste frågor märks att inom de närmaste åren
rekrytera delägare och personal för att trygga företagsgruppens framtid. Skälen till att just
detta är särskilt viktiga fokusuppgifter är att trygga koncernens långsiktiga formaliserade
samarbete med Claes Janssen och Stiftelsen Förändringens fyra rum. Stiftelsen kommer utan
tvekan att kunna spela en nyckelroll i strävan att sprida Fyrarummaren till så många sociala
system som möjligt i världen.
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Förändringens fyra rum®

Fyrarummarprojektets försäljningsvolym ökade för 13e året i rad. Ökningen för 2012
stannade på dryga 13%. Det är huvudsakligen materialförsäljningen som ökat liksom antalet
aktivt certifierade användare.

Ett ® betyder så mycket
Bland annat betyder det en särställning för varje person som certifierar sig på användning av
Förändringens fyra rum. Det ger inte bara tillgång till alla de vetenskapligt baserade och helt
unika analysinstrument som Claes Janssen och A&L Partners utvecklat och utprovat genom
åren i direkt samarbete med alla de omkring 600 personer som genomgått programmet. Vad
mer är – det ger de aktivt certifierade legal rätt att kommersiellt använda de varumärken och
de instrument, modeller, hjälpmedel och verktyg som dessa skyddar.
Arbetet med varumärkeshanteringen fortsätter och intensifieras. Ett flertal förfrågningar från
potentiella kunder kan direkt härledas till det allt tydligare skyddet Fyrarummaren åtnjuter
genom de i stora delar av världen registrerade varumärkena:
-

Fyrarummaren®
Förändringens fyra rum®
Four Rooms of Change®
Organisationsbarometern®
Det officiella Fyrarummarmärket

Samt förstås dess motsvarigheter på andra språk som till exempel det finska
Muutoksen Neljä Huonetta®

Fyrarummaren i skolan
Arbetet med Fyrarummaren i skolan har inte minst genom det alltmer intensiva användandet
i Australien, på kort tid utvecklats mycket sedan det först såg dagens ljus på Vasaskolan i
Strängnäs i början av 2000-talet.
Med anledning av resultaten från Australien, den forskning som bedrivits där och det
intensiva utvecklingsarbete som skett på ett flertal skolor under ledning och överinseende av
A&L Partners så har nu intresset i Sverige återkommit och Fyrarummaren i skolan kommer
att införas i ett flertal skolor i Sverige under 2013 och 2014.
Fyrarummaren utvecklar utan tvekan varje skola som väljer att använda den både med
de vuxna och med eleverna i klassrummen. Och det på ett sätt som ingen helt enkelt kan
föreställa sig utan att titta in i klassrummen när arbetet pågår. Eller för den skull genom
att mäta effekterna som man gjort såväl på Vasaskolan, som på ett flertal skolor i delstaten
Victoria i Australien.

Fyrarummaren i skolklass
i Vasaskolan, Strängnäs

Fyrarummaren nu också i kommunens brukarled
Arbetet med Fyrarummaren sprider sig till allt fler olika sociala system, allt fler verksamheter.
Malmö stads satsning på Fyrarummaren får nu effekter i brukarleden, än så länge mest i
socialtjänst och äldreomsorg. Resultaten låter inte vänta på sig och på A&L Partners arbetar
vi med att addera erfarenheterna till resultatbanken

Fyrarummarens Användarforum
Fyrarummarens Användarforum fortsätter att öka i medlemsantal och är i skrivande stund,
våren 2013 cirka 220 aktiva.
Under vintern har användarkonferensen 2013 planerats och den kommer att ha temat
”Ledarskap och medarbetarskap. Att gå från beroende till självständighet och samspel”.
Både lokala och regionala användargrupper opererar nu på olika håll i världen och ”hålls
samman” av A&L Partners AB.

Användarforum 2012 i
Stockholm
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Expertkonsultation avseende Fyrarummaren®
Personal från A&L Partners AB har under hösten och vintern engagerats i att hjälpa
en av världens största telekomkoncerner, Deutsche Telekom, att börja använda
Fyrarummaren precis i startskedet av en gigantisk förändringsprocess. Denna
förändring innebär bland annat att man slår ihop 13 landsbolag med ca 59.000
anställda och 13 koncernledningar till ett – One DT Europé & Technology. De tretton
koncernledningarna med sina omkring 150 koncernledningsmedlemmar kallas för
”The Leadership Team” och har ett samfällt ansvar för att leda denna omfattande
förändring – allt medan deras egna grupperingar på olika sätt omvandlas och
upplöses. En uppgift och ett åtagande värd respekt minst sagt.

Förändringsarbete inom
Deutche Telekom

Fyrarummaren har på ett signifikant sätt hjälpt många av dessa ledare att både
fortsätta att se klart men också att tänka utanför boxen så att det även på mycket kort
sikt påverkat deras resultaträkningar. Referenser finns förstås.
Några certifierade användare har som en konsekvens av detta rekryterats för
följdarbeten inom One DT Europé & Technology.

Nya vägar för marknadsföring prövas
Fyrarummarens spridning går, trots en enormt god track-record, förvånansvärt
långsamt. Under 2012 har flera nya medier för information och spridning prövats.
Bland dessa kan nämnas en ökad satsning på sociala medier såsom ökad medveten
användning Facebook och LinkedIn. Så kallad leadsgenerering via e-post har
också utprövats med goda resultat. Här har framförallt frukostmöten, Lär-kännaworkshops och Certifieringsprogrammen marknadsförts med märkbar ökning av
anmälningsfrekvensen som resultat. Resultaten har varit så goda att spridning till
andra delar av Sverige planerats för 2013.

Konsulttjänster avseende organisation och
ledarskap
Som nämnts i sammanfattningen ovan så har den traditionella och
värdebaserade konsultverksamheten legat i medveten träda under året. Detta
till förmån för ytterligare och mer koncentrerade satsningar på att expandera
Fyrarummarverksamheten. Inför 2013 och 2014 finns ett riktningsbeslut på att sakta
och i speciella former återupprätta den mer traditionella konsultverksamheten i A&L
Partners Consulting AB.

Förlagsverksamhet och bokhandel
Förlagsverksamhet och bokhandel kommer under 2013 att överföras till
Fyrarummaren AB.

Internationellt

Certifieringsprogram i
Zagreb

Den internationella verksamheten växer och konsolideras sakta. Den mest signifikanta
händelsen under 2012 var att Drusilla Copeland fick arbets- och uppehållstillstånd i
Sverige och flyttade till Sverige. Hon arbetar nu med Stockholmskontoret som bas.
Det har inneburit en enorm skillnad att kunna ha sin bas och arbeta i samma tidszon.
Verksamheten har påverkats gynnsamt och fler synergieffekter kommer.
Starka band har under året knutits till Kroatien och därigenom har hela Balkan kommit att bli en växande markand, i synnerhet för Fyrarummaren som nu översätts till ett
nytt språk och certifiering startar i Zagreb sommaren 2013.
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Lokaler
Samtliga av företagets kontorsrum på Drottninggatan i Stockholm har varit uthyrda.
Hyresgäster i den 315 kvadratmeter stora lokalen på Drottninggatan 55 i Stockholm har
under 2012 varit:
•
•
•
•
•
•
•

BaS International, resebyrå, specialitet Ryssland, Kina och Transibiriska järnvägen.
SFOG – Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, läkarföreningens kansli.
Creata UK Ltd, ett företag inom reklam och marknadsföring med filial i Sverige.
Evviva AB. Personlig assistans till funktionshindrade, hemtjänst med hemspråksfokus.
Eveo AB. Behovsanpassad vård, omsorg och service till äldre och funktionshindrade.
Utvecklingspoolen Hönö, Utvecklingskonsulter.
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.
Under året har beslut tagits om att utöka lokalen med ytterligare 80 kvadratmeter. Detta avser grannlokalen på samma våningsplan och kommer att ske i samband med att en planerad
helrenovering genomförts av hyresvärden Rodret AB under vinterhalvåret 2012-13.

Drottninggatan 55
efter renovering

Framtid

Företagsgruppens mest kända varumärke, Förändringens fyra rum® har en mycket lovande
framtid enligt mångas bedömning. De strategiska vägval som gjordes för några år sedan börjar synas tydligt både i koncernens resultat och i hur företagsstrukturen renodlas och utvecklas som beskrivits tidigare i denna förvaltningsberättelse. Under inledningen av 2013 väcks
det vilande bolaget Fyrarummaren AB till liv, ett nytt bolag bildas för att renodla konsultbolaget och Stiftelsen Förändringens fyra rum sjösätts. Beslut är också fattat om att under 2013
utöka företagets styrelse med minst en person.
Företagsgruppens styrelse och ledning bedömer att dessa åtgärder, tillsammans med utökning
av antalet delägare och personal har förutsättningar att bidra till att nå de alltmer ambitiösa
målen med framför allt Fyrarummarprojektets utveckling och spridning i Sverige och världen.
Kortsiktigt ska den nya strukturen bemannas, sätta sig och inte minst återspeglas på olika
sätt på Internet.
På mellanlång sikt, fortfarande överblickbart, ska Fyrarummarens omsättning mer än fördubblas.
På lite längre sikt, uppskattningsvis tre till sex år, ska företagsgruppen inklusive Fyrarummaprojektet övergå till att ägas och ledas av en ny generation entusiaster och affärskvinnor och
-män.
Då kommer det nuvarande antalet ”Fyrarummarfabriker” i världen att ha ökat från dagens
fyra till fler an 10, förhoppningsvis betydligt fler. Fyrarummaren genererar alltid resultat,
såväl mätbara som upplevda och beskrivbara, i de verksamheter där den används. Genom att
kunskapen om detta sprids så blir den fortsatt alltmer välkänd och mer efterfrågad i allt fler
sociala system – i Sverige och världen över.
Nyckeln till denna spridning och fortsatta resultat hos slutkund är de certifierade användarna. Om spridningen ska gå snabbare behöver antalet certifierade öka. Liksom supporten
till de redan certifierade. Tillsammans med en ökad medveten satsning på professionell och
värdebaserad konsultation så utgör detta basen i A&L Partnersgruppens framtidsbygge.

Personal

A&L Partners AB har under året haft en i genomsnitt tre kvinnor och en man anställda. Ekonomifunktionen har köpts in från Elijo Redovisning samt Academic Resource AB. Dotterbolagen har inte haft egna anställda utan köpt resurser från moderbolaget och externt.
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Dotterbolagen
Under 2012 har bilden sett ut som tidigare och beslut har, som nämnts tidigare, fattats om att
en omfattande förändring i företagsstrukturen ska träda i kraft under första kvartalet 2013.
Huvuddragen i denna förändring beskrivits beskrivs på sid 2 ovan.
A&L Partners AB har under 2012 varit ensam ägare av båda dotterbolagen – A&L Partners
Consulting AB och Fyrarummaren AB.
Fyrarummaren AB har under år 2012 varit fortsatt vilande.
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Styrelse och verkställande ledning har under 2012 bestått av

Lars Sundin			
Styrelseordförande		

Bengt Lindström 		
VD, delägare			

Eva Widegren
Vice VD, delägare

Personal
•
•
•
•
•
•

Drusilla Copeland (anställd på heltid från och med oktober 2012)
Monika Engvall (ekonom, inhyrd på deltid)
Cecilia Karlsson
Marie Lindgren
Bengt Lindström, VD 		
Eva Widegren, Vice VD

Cecilia Karlsson Marie Lindgren Drusilla Copeland Monika Engvall

Claes Janssen och Ulla Janssen

Drottninggatan 55, 2 tr, Stockholm.
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