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FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM®

Användarforum
- vi arbetar med magnettavlan

Analysinstrument - bas
Analysinstrument - fördjupning
Arbetsmaterial och tillbehör



  Pris 
 exkl moms     

INTRODUKTION TILL FYRARUMMAREN

Innehåll:  195 kr 
• 7-frågeformuläret.
• Teorihäfte ”Introduktion till Fyrarummaren”. 

ORGANISATIONSBAROMETERN

Innehåll: 395 kr 
• Organisationsbarometern frågeformulär. Inkl Introduktion
• Svarsblankett. 
• Introduktion till Fyrarummaren (ELLER Personlig dialektik). 470 kr
 Inkl Pers Dialektik 

Ommätning/uppföljning 210 kr
Ommätning i grupp som nyligen gjort Organisations-  
barometern. Inkl svarsblankett till Introduktionen.

Ommätning i grupp som väldigt nyligen gjort Organisations- 190 kr
barometern. Utan Introduktionen. 

Organisationsbarometern kundanpassas alltid:
Företagsnamn och namn på enhet/grupp/avdelning el dyl 
anges i samband med beställningen.

PERSONLIG DIALEKTIK

Innehåll:  295 kr
• Teorihäfte.
• Frågeformulär.
• Svarsblankett.

Förändringens Fyra rum®

introduktion till 

Fyrarummaren

av Claes Janssen

fyrarummaren.se

A&L Partners AB
Drottninggatan 55, 111 21 Stockholm. Telefon 08 677 00 30

info@fyrarummaren.se     •     www.fyrarummaren.se    

Claes Janssen Konsult AB
Erikslund, Aspö, 645 93 Strängnäs. Telefon 0152 602 66

e-post: claes.janssen@fourrooms.com

Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke. detta material får ej kopieras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från 
rättighetsinnehavarna, a&L Partners aB. Version 10, tryckt i solna januari 2014. © Claes Janssen Konsult aB och a&L Partners aB. 
Tel 08 - 677 00 30   •   info@fyrarummaren.se   •   www.fyrarummaren.se

Organisations-
barometern

av Claes Janssen

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM®

Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke. Detta material får ej kopieras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd 
från rättsinnehavarna, A&L Partners AB. Version 10, tryckt i Solna januari 2014. © Claes Janssen Konsult AB och A&L 
Partners AB. Tel 08 - 677 00 30  •   info@fyrarummaren.se   •   www.fyrarummaren.se

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM®

Introduktion till 

Personlig dialektik

av Claes Janssen

Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke. Detta material får ej kopieras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från 
rättighetsinnehavarna, A&L Partners AB. Version 10, tryckt i Solna februari 2014. © Claes Janssen Konsult AB och A&L Partners AB. 
Tel 08 - 677 00 30   •   info@fyrarummaren.se   •   www.fyrarummaren.se
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ANALYSINSTRUMENT - BAS



  Pris 
 exkl moms     

TEAMBAROMETERN

Innehåll: 395 kr 
• Introduktion till Fyrarummaren (ELLER Personlig dialektik). Inkl Introduktion
• Frågehäfte till Teambarometern (kundanpassat). 
• Svarsblankett till Teambarometern. 470 kr
 Inkl Pers Dialektik 

Teambarometern kundanpassas alltid:
Företagsnamn och namn på enhet/grupp/avdelning el dyl 
anges i samband med beställningen.

LIVSTILLFREDSSTÄLLELSEINDEX

Innehåll: 395 kr
• Teorihäfte LTI samt frågeformulär och svarsformulär.  Inkl Introduktion
• Introduktion till Fyrarummaren (ELLER Personlig dialektik). 
 470 kr
 Inkl Pers Dialektik 

JÄMSTÄLLDHETSBAROMETERN

Innehåll: 395 kr 
• Introduktion till Fyrarummaren (ELLER Personlig dialektik). Inkl Introduktion
• Frågehäfte till Jämställdhetsbarometern (kundanpassat). 
• Svarsblankett till Jämställdhetsbarometern. 470 kr
 Inkl Pers Dialektik 

Jämställdhetsbarometern kundanpassas alltid:
Företagsnamn och namn på enhet/grupp/avdelning el dyl 
anges i samband med beställningen.

ANALYSINSTRUMENT - FÖRDJUPNING

47. a. Världen utanför gruppen uppfattas som rätt kall och ogästvänlig.   
b. Gruppen är det viktigaste. Individerna, var och en av gruppmedlemmarna,   
 är av mindre betydelse.        
c. En anda av obestämd förväntan genomsyrar gruppen. Man hör ofta   
 påståenden av typen ”det blir bättre när…” men varför det egentligen ska   
 bli det utsägs inte.

48. a. Ledaren ägnar särskild uppmärksamhet åt personer med speciella svårigheter.  
 Övriga gruppmedlemmar lutar sig tillbaka och beskådar hur ledaren hjälper en  
 enskild person tillrätta.        
b. Mycket ledarkraft används för att mobilisera gruppen till attack mot någon  
 utomstående eller hjälpa gruppen slippa ta tag i besvärliga frågor.   
c. Svåra frågor delegeras ofta till en mindre grupp. Medan de försöker lösa uppgiften  
 kan vi andra dra oss tillbaka i avspänd förväntan.

49. a. En känsla av inkompetens breder ut sig i gruppen. Gruppmedlemmarna beter sig  
 som om de vore svagare, osäkrare och inkompetentare än de egentligen är.  
b. Självkännedom betraktas som introspektivt nonsens. Ingen navelskådning, tack! 
c. En påfallande tvekan att omsätta sina idéer i praktiken märks i gruppen.

50. a. Föreställningen att någon annan, chefen eller en annan auktoritet, kan saker   
 bättre än vi själva lämnar oss ständigt tomma.     
b. Att uttrycka rädsla eller osäkerhet i gruppen verkar vara tabu, eftersom det så  
 sällan är någon som gör det.       
c. Gruppen lever i hoppet om att det ska skapas något nytt, något som kan lösa de  
 gamla problemen och åstadkomma nytt liv.

51. a. Att få del och att ge av ”det goda” utmärker gruppmedlemmarnas strävanden. 
b. ”Ondskan”, det negativa och dess bekämpande, står i centrum i gruppmed -  
 lemmarnas strävanden. Det viktiga är att skapa rättvisa.    
c. Att upptäcka något revolutionerande är den dröm som står i centrum i gruppen.

52. a. Ledaren visar sig omtänksam och ägnar sig speciellt åt dem som har svårigheter av  
 något slag.         
b. Avvikare tolereras inte.        
c. Om något revolutionerande upptäcks, nedvärderas det.

53. a. Ledaren uppfattas som nästintill allsmäktig. ”Hon/han kan om hon/han bara vill”. 
b. Orsaken till svårigheter söks utanför gruppen.     
c. Gruppen ska föda ”frälsaren”, men om den föds, blir den genast korsfäst.

54. a. Gruppen behöver ”sjuka” personer – folk som behöver hjälp av något slag.  
b. Om en fiende besegras dyker en ny upp.      
c. Utopiska förslag framställs utan egentlig avsikt att de ska genomföras.

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM®

Team-
barometern

av Claes Janssen

Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke. Detta material får ej kopieras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från 
rättighetsinnehavarna, A&L Partners AB. Version 10, tryckt i Solna februari 2014. © Claes Janssen Konsult AB och A&L Partners AB. 
Tel 08 - 677 00 30   •   info@fyrarummaren.se   •   www.fyrarummaren.se

Ibland arbetar grupper mindre bra. De brukar då fungera ”som om” en – vanligtvis outtalad – 
föreställning gällde.  
Välj för varje tretal av följande påståenden det som du tycker bäst karaktäriserar din arbetsgrupp, 
när den har ”som om” -karaktär. Välj alltså ett alternativ och markera på svarsblanketten.

LTI 
Livstillfredsställelseindex

Ett arbetsmaterial som handlar om livstillfredsställelse

av Claes Janssen

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM®

Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke. Detta material får ej kopieras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd 
från rättsinnehavarna, A&L Partners AB. Version 10, tryckt i Solna januari 2014. © Claes Janssen Konsult AB och A&L 
Partners AB. Tel 08 - 677 00 30  •   info@fyrarummaren.se   •   www.fyrarummaren.se

29.   Atmosfären är avspänd inom XYZ, när vi pratar om jämställdhetsfrågor.
 ____________________________________________________________________ 

30. ”Det går inte” är något man hör rätt ofta i jämställdhetsarbetet inom XYZ.
 ____________________________________________________________________ 

31. Vi diskuterar jämställdhet ja – men vi löser inte problemen.
 ____________________________________________________________________ 

32. Inom XYZ har vi erfarenheten att jämställdhetsarbetet frigör kraft och leder till 
nyskapande.

 ____________________________________________________________________ 

33. Enighet råder om syften och målsättningar i jämställdhetsarbetet inom XYZ.
 ____________________________________________________________________ 

34. Detta tjat om jämställdheten! Den står mig upp i halsen!
 ____________________________________________________________________ 

35. Konflikter uppstår ofta när vi närmar oss jämställdhetsfrågor och de är svåra att 
komma över.

 ____________________________________________________________________ 

36. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit med jämställdhetsarbetet.
 ____________________________________________________________________ 

37. Män och kvinnor får sitt bästa beaktat i lika hög grad vid gemensamma beslut inom 
XYZ.

 ____________________________________________________________________ 

38. Inom XYZ är vi könsneutrala när vi fattar beslut.
 ____________________________________________________________________ 

39.  Jämställdhet rör upp starka känslor – folk är rädda, arga eller ledsna. 
 ____________________________________________________________________ 

40. Inom XYZ klarar vi av att hantera riktigt svåra problem med bibehållet genusper-
spektiv- det är lika inspirerande varje gång.

 ____________________________________________________________________ 

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM®

Jämställdhets-
barometern

av Claes Janssen

Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke. Detta material får ej kopieras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från 
rättighetsinnehavarna, A&L Partners AB. Version 10, tryckt i Solna februari 2014. © Claes Janssen Konsult AB och A&L Partners AB. 
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ARBETSMATERIAL
  Pris 
 exkl moms     

MAGNETTAVLA

Innehåll: 1 495 kr
• Inramad magnettavla. Format A2 (ca 60 x 42 cm)
   Tavlan kan även beställas i större storlek, t ex A1, för  
   arbete med riktigt stora grupper (användes t ex på  
 Användarforum 2013) 
 
Tilläggsbeställning:
• Tryckt med egen logga. 1 995 kr

 
Magneter • Magneter, gula. Set om 10 stycken.       58 kr

 • Magneter med foto på personer. Pris per styck.     49 kr
 

ARBETSHÄFTE LEDARSKAP - MEDARBETARSKAP

Innehåll: 
• Arbetshäfte, 12 sidor, storlek A5. 

• Pris per styck.       48 kr
• Pris 10 stycken.     400 kr
 

KUNDKORT

Innehåll: 
• Kundkort, 2-sidig, fickformat.

• Pris 50 stycken.     550 kr



 Pris 
 exkl moms     

KONFERENSBLOCK

Innehåll: 
• Limmat anteckningsblock, 5 sidor + framsida i Fyrfärg.  

• Pris 50 stycken   375 kr
 

MAPPAR

Innehåll: 
• Mappar, fyrfärg. 50 st. Plats för visitkort. 

• Pris 50 stycken.   1 450 kr

TIBETANSKA TEMPELKLOCKOR

 Innehåll: 
 • Tibetanska tempelklockor (påkalla återsamling)       225 kr
    Per par.

ARBETSMATERIAL



ARBETSMATERIAL
 Pris 
 exkl moms     

FÖRTRYCKTA BLÄDDERBLOCK

 Innehåll: 
 • Förtryckta blädderblock i storleken 60 x 80 cm.   
    Skrivbar yta. Anpassade till de tre basinstrumenten.    
     

 • Introduktion till Fyrarummaren (5 sidor)  475 kr 
  
 • Personlig dialektik     
  (5 sidor Intro + 6 sidor PD = 11 sidor)  1 045 kr
 
 • Organisationsbarometern  
  (5 sidor Intro + 7 sidor OB = 12 sidor)  1 140 kr 
 
Sidorna går att köpa per styck á 95 kr.


