
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 andra 
erfarenheter än våra egna.

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

Teori och bakgrund
Förändringens fyra rum® är i grunden en 
teori om förändring – om hur människor 
och organisationer reagerar i förändring 
och utveckling. Forskningen genomfördes 
i Sverige under sjuttiotalet och den an-
vänds idag över hela världen. Med hjälp 
av Fyrarummarens teori och användar-
vänliga koncept och arbetsmetoder kan 
företag och organisationer bland annat:

•  genomföra förändring och verksam-
hetsutveckling med mycket hög grad 
av delaktighet hos alla berörda.

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

• minska uplevelsen av negativ stress 
hos individer och grupper.

• göra arbetsgrupper mer produktiva.
• effektivisera och nå bättre lönsamhet.
• skapa delaktighet och samarbete.
•  hantera svårigheter och konflikter. 
• förstå och hantera förändringsmotstånd.
• leda komplexa processer.
• möjliggöra att få Lean och andra kvali-

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

Välkommen att medverka som min gäst på 
Fyrarummarens Användarkonferens 2015!

Så kan Fyrarummaren också  
användas...

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM®

Fyrarummarens Användarkonferens 2015

OBS ! I år kan gäst medverka på såväl torsdagen som fredagen 
– eller båda!

27 augusti kl 10.30 - 18.00 + middag
Förändringens fyra rum – en av världens mest 
mångsidiga och praktiskt användbara psykologiska 
teorier – på så många sätt kan den användas! 

Som gäst till mig deltar du den 27/8 från kl 10.30  
(registrering) och hela eftermidagen fram till kl 18.00 och 
gärna på efterföljande mingel och middag. Vi börjar alltså 
kl 11.00, och genomför gemensamt en workshop – ett 
stort arbetsmöte – under eftermiddagen. Vi avslutar med 
att sammanfatta lärandet mellan 17.30 och 18.00. 
Kl 18.00-19.00 finns möjlighet till lite after-work mingel 
och mellan 19.00 och 22.00 är du varmt välkommen att 
delta i en gemensam måltid med efterprat. 
Under dagen finns möjlighet att besöka ett flertal 
”stationer”, platser där någon presenterar, diskute- 
rar och svarar på frågor om ”sitt” användningssätt.

28 augusti kl 09.00 - 13.00
Konferensens sista dag ägnas åt temat ”Medvetna 
och omedvetna skeenden i organisationer - så 
påverkar de oss när vi arbetar professionellt.”
Siv Boalt Boëthius, Professor Emerita, medverkar med en 
föreläsning vars avsikt är att hjälpa oss att se helt eller 
delvis nya mönster och sammanhang kopplat till det vi 
i Fyrarummarvärlden kallar Censur och Förvirring. Efter 
föreläsningen vidtar bearbetning och ytterligare erfaren-
hetsutbyte. 

Förberedelse
Om du ännu inte stiftat bekantskap med Fyrarummarens 
analysinstrument så åtar jag mig att gå igenom ett av 
dem med dig. Det tar två till fyra timmar – på det sättet 
kommer du väl förberedd. Och du kommer att få ut mer.

Plats 
Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm. Det ligger 
två kvarter norrut från T Odenplan/Odengatan.

Pris 
Torsdag 770:- & fredag 675:- + moms, inkl måltider och 
dokumentation. Deltar inte gäst i middag dras denna av. 


