
Fyrarummarens Användarforum består idag av omkring 
250 aktiva certifierade användare av Förändringens fyra 
rum – interna och externa konsulter och resurspersoner 
samt ett antal chefer och ledare. Vi träffas en gång om 
året på en Användarkonferens för att utbyta erfarenheter 
och lära nytt. För det ändamålet bjuder vi också in ett 
antal gäster med annorlunda erfarenheter än våra egna.

Sammanhållande för Fyrarummarens Användarforum är 
Fyrarummaren AB. Upphovsmannen Claes Janssen  
medverkar också i konferensen. 

Tema för 2014 års Användarforum

Förändringens fyra rum – en av världens mest 
mångsidiga och praktiskt användbara psykologiska 
teorier – på så många sätt kan den användas! 
Som gäst/er till mig deltar du/ni den 4/9 från kl 10.30  
(registrering) och hela eftermidagen fram till kl 18.00.  
Vi startar kl 11.00, genomför gemensamt en workshop 
–ett stort arbetsmöte under eftermiddagen. Vi avslutar 
med att sammanfatta lärandet mellan 16.30 och 17.00. 
Kl 17.00 - 17.30 finns möjlighet till lite after-work mingel 
och mellan kl 18.00 och 22.00 är du välkommen att delta 
i en gemensam måltid. 

Under dagen finns möjlighet att besöka ett flertal 
”stationer”, platser där någon presenterar, diskute- 
rar och svarar på frågor om ”sitt” användningssätt. 
Som ett exempel kan nämnas det nyutvecklade 
familjekitet som också lanseras under dagarna. 

Gäster betalar bara för sina omkostnader, ett konferens-
paket omfattande lunch, em-kaffe och snacks samt 
middag (600 kr + moms). Om du inte har möjlighet att 
delta i middagen dras kostnaden för denna av.

Förberedelse
Om du ännu inte stiftat bekantskap med Fyrarummarens 
analysinstrument åtar jag mig gärna att göra detta med 
dig vid tillfälle före konferensen. Det tar två till fyra 
timmar – avsikten är att alla ska vara förberedda inför 
mötet den 4 september.

Varmt välkommen den 4 september 2014 till Bryggarsa-
len, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm! 
Det ligger 2 kvarter norrut från T Odenplan/Odengatan.

Teori och bakgrund
Förändringens fyra rum® är en teori 
om förändring – om hur människor 
och organisationer reagerar i föränd-
ring och utveckling. Teorin tillkom i 
mitten av sjuttiotalet, och används 
idag flitigt inom organisations- och 
ledarskapsområdet. Med hjälp av 
Fyrarummarens metoder kan företag 
och organisationer bl a:

•  Genomföra förändringsprocesser 
och verksamhetsutveckling med 
hög grad av delaktighet.

• Skapa nödvändig och tillräcklig 
riktning och struktur i turbulens 
och kaos.

• Få arbetsgrupper att bli mer  
produktiva.

• Effektivisera och nå bättre lönsam-
het.

• Skapa delaktighet och samarbete.
•  Hantera problem och konflikter. 
• Förstå och hantera motstånd till 

förändring
•  Leda komplexa processer.
•  Skapa förutsättningar att få Lean 

eller andra kvalitetsprogram i drift.
Fyrarummaren fungerar såväl för 
individer och små arbets-, lednings- 
eller projektgrupper som i stora och 
komplexa globala organisationer – till 
vardags liksom i riktigt svåra lägen.

Välkommen att medverka som min gäst  
på Fyrarummarens Användarforum 2014

Så här kan Fyrarummaren 
också användas... 

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM®

fyrarummaren.se


