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Introduktion till Fyrarummaren
Introduktion till Fyrarummaren kan användas i många olika sammanhang. Det tar 3-4 timmar för 
en grupp, vilken som helst, att under professionell handledning konstruera Fyrarummaren utifrån 
sina egna erfarenheter. Därefter bär man den med sig och förstår den.

Introduktionen kan också tjäna som arbetsmaterial för flera dagars arbetsmöte om förändring och 
utveckling i en specifik situation. Andra exempel när Introduktionen passar bra kan vara: 
•  Inför förändring och utveckling
•  Vid individstöd, coaching, individuell handledning eller motsvarande
•  Inför till exempel en sammanslagning
•  Inför projektstarter
•  I samband med uppföljning av projekt
•  I samband med chefsbyten eller andra förändringar i en grupp
• I ledarutveckling
• Och inte minst i starten då en kund/uppdragsgivare behöver formulera läget som föranleder  
 internt / externt stöd
  
Arbetssättet inbjuder till starkt engagemang och avsevärd delaktighet.
Genom att använda Introduktionen skapar man ett gemensamt språk som går att tillämpa direkt.

Vill man gå vidare och fördjupa sig kan man använda Personlig Dialektik, vilken ger en djupare 
kunskap om individuella perspektiv och förhållningssätt. Vill man arbeta vidare med att utveckla 
en grupp eller ett företag väljer man Organisationsbarometern som nästa steg.

Innehåll till Introduktionen
• Teorihäfte samt frågeformulär med 7 frågor.

Kompletterande material för fördjupning och 
uppföljning efter behov.

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

JA–

NEJ–

JA+

INTRODUKTION TILL FYRARUMMARENA Svara för dig själv på följande sju frågor – med JA eller NEJ!

 1. Upplever du ibland, utan något särskilt skäl, en stark känsla av overklighet?

 2. Kloka människor idag protesterar mot samhället, i stället för att anpassa sig till det.  

 Är detta din uppfattning? 3. Känner du det ibland som om du bar mask, gick förklädd – som om du var en annan än  

 den du föreställer? 4. Har du en känsla av att en normal människas liv i vår kultur i själva verket är absurt?

 5. Uppfattar du dig själv som en outsider?

 6. Brukar du komma ihåg dina drömmar? 

 7. Om någon frågade dig vad ditt liv gått ut på, vad ledmotivet för dig har varit, skulle du  

 då kunna svara något i stil med detta: ett sökande efter sanning eller ett sökande efter  

 frihet (själva känslan av frihet, en förhöjd livskänsla)?
B   Karaktärisera nu med nyckelord en tänkt person som svarar NEJ på alla eller nästan 

     alla frågorna – och en annan tänkt person som svarar JA på alla eller nästan alla frågorna.    

     Vi kallar dem för enkelhetens skull för NEJ-svararen och JA-svararen. 

     Fyll i matrisen nedan. Skriv positiva nyckelord för NEJ-svararen i ruta NEJ+, negativa i ruta  

NEJ–. Gör likadant för JA-svararen.

NEJ+
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