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INTRODUKTION TILL FYRARUMMAREN  Pris exkl moms

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

  Tillval blädderblock

	 	 Blädderblocksblad,	5	stycken.	Se	sid	4.	 475 kr eller 95 kr st
   

ORGANISATIONSBAROMETERN  Pris exkl moms

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

  Ommätning/uppföljning   210 kr
  inkl svarsblankett till Introduktionen 

  Ommätning/uppföljning   190 kr
  exkl svarsblankett till Introduktionen 

Kom ihåg!	Organisationsbarometern	kundanpassas	alltid.	Namn	på	företag/organisation	och	
namn	på	grupp/avdelning	eller	dylikt	anges	i	samband	med	beställningen.

Tillval blädderblock

•	 Bläddderblocksblad	12	stycken.	Se	sid	4.	   1 140 kr eller 95 kr st

PERSONLIG DIALEKTIK  Pris exkl moms

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

  Tillval blädderblock
	 	 •	 Bläddderblocksblad,	11	stycken.	Se	sid	5.	 1 045 kr eller 95 kr st

 

Organisations-
barometern

av Claes Janssen
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Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke. Detta material får ej kopieras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd 
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MAGNETTAVLA    Pris exkl moms

  Innehåll:   1 495 kr 
	 	 •		Inramad	magnettavla.	Format	A2	(ca	60	x	42	cm)
	 	 			 Tavlan	kan	även	beställas	i	större	storlek	för	 
			 	 	 arbete	med	riktigt	stora	grupper.

  Magneter

	 	 •	 Gula	magneter,	10-pack.	 	 			58 kr
	 	 •	 Magneter	med	fototryck.	Pris	per	styck.	 			49 kr 

  Tillval: kundlogga
	 	 •	 Magnettavlan	kan	beställas	med	påtryckt	 1 995 kr
	 	 	 kundlogga/egen	logga.

ARBETSHÄFTE LEDARSKAP - MEDARBETARSKAP Pris exkl moms

  Innehåll:    
	 	 •		Arbetshäfte,	12	sidor,	storlek	A5.	
	 	 	 -	Pris	per	styck	 		 	48 kr
	 	 	 -	Pris	för	10	stycken	 	 400 kr
 
    

KUNDKORT    Pris exkl moms

  Innehåll:    
	 	 •		Kundkort,	2-sidig,	fickformat.	Pris	50	stycken.	 550 kr

HJÄLPMEDEL

NÖJDHET INSPIRATION

Nollpunkt

feed-
back

Själv-
insikt

Förändringens fyra rum®
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* Personlig Dialektik med Outsiderskalan består av 24 frågor som behöver besvaras individuellt 
och med guidning. Den ger information om de individuella preferenserna.

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM®

De fyra psykologiska grundtillstånden 
så som de kan märkas och upplevas i en

GRUPP eller ORGANISATION

I NÖJDHETENS rum...
q	Producerar och levererar. Tydliga 

roller och uppgifter.
q	Fokus på realistiska mål. 
q	Trivsel. Teamkänsla. Samarbete. 
q	Stabil personalsammansättning.
q	Bra kontakt med omvärlden.
q	Det går bra och kan bli bättre.
q	Positiv bekräftelse på vad som 

görs. 
q	Ledning både tas emot och 
 utövas när det bäst behövs.

I CENSURENS rum...
q	Korridorsnack, skitsnack.
q	Tysta möten, låg energi.
q	Inga lösningar på viktiga frågor.  

Undanflykter. “Det var bättre förr”.
q	Tillbakahållna känslor.
q	Låg framtidstro.
q	Osäkra och minskade leveranser.
q	Skitsnack om chefen eller varan-

dra liksom ironier och sarkasmer.
q	Ledarskapet fungerar inte och 

inte heller medarbetarskapet.

I INSPIRATIONENS rum...
q	Skapar nytt – klimatet uppmuntrar 

nya idéer.
q	Tänker och agerar utanför boxen.
q	Kvällslampan lyser. Allt är möjligt.
q	Inspirerande visioner.
q	Man välkomnar andras tankar 
 – även om de är olika.
q	Olikheter tas till vara, man lär av 

misstag och prövar på nytt. 
q	Det bubblar och sjuder. Intensiv 

kontakt med omvärlden.
q	Ledarskapet är aktivt.

I FÖRVIRRINGENS rum...
q	Otydliga roller och uppgifter.
q	Många frågor i luften.
q	Hög personalomsättning och 

ökande sjukfrånvaro.
q	Starka missnöjesyttringar och 

öppna konflikter.
q	Nyckelpersoner slutar.
q	Ledaren efterfrågas kontinuerligt. 

Vad gäller och vem bestämmer? 
q	Revirstrider.

94

Förändringens fyra rum® bygger på den vetenskapligt belagda förekomsten av två 
skilda livsförhållningssätt. Dessa kan återspeglas i en normalfördelningskurva.  
Alla rör vi oss i de fyra rummen, men beroende på vilka preferenser vi har (= var vi 
befinner oss på skalan), så upplever vi de olika psykologiska tillstånden i rummen 
som mer eller mindre angenäma, önskvärda eller uthärdbara.

FÖRDJUPNING
Om de två skilda livsförhållningssätten

Om vi har en preferens för NEJ (= till vänster på skalan)
• Då är NÖJDHET särskilt viktigt för oss. Vi har behov av en tillräcklig grad av 

nöjdhet för att må bra. ”På köpet” får vi ett större mått av CENSUR, eftersom 
behovet av nöjdhet är så stort att vi väljer att censurera när vår nöjdhet hotas.

• Personer med stark NEJ-preferens har ofta en tydlig dragning mot tillhörighet, 
att vara del av en gemenskap. När tillhörigheten hotas så ökar benägenheten att 
kompromissa med ”sanningen”, eller att sopa sina egna åsikter under mattan för 
att säkerställa att själva grunden för gemenskapen inte rubbas.

Om vi har en preferens för JA (= till höger på skalan)
• Behovet av INSPIRATION är särskilt viktigt för att vi ska må bra, liksom sökandet 

efter ”sanning”. På köpet får vi ett större mått av återkommande förvirring, då vi 
strävar så efter ”sanningen” att nöjdheten inte bara försvinner utan helt eller delvis 
nya och osäkra situationer uppstår.

• Personer med stark JA-preferens har ofta ett starkt behov av frihet och att 
kunna ”leva sin sanning”. Då denna frihet upplevs hotad, triggas man att överge 
tillhörigheten, att gå sin egen väg, snarare än att kompromissa med sanningen.  

Spänning mellan motsatser – själva förutsättningen för en fri dialektik
• Mellan dessa två livsförhållningssätt uppstår ofta en dialektisk spänning. Ja, det 

kan ibland upplevas som att man kommer från två helt olika planeter.
• För att hantera konflikten behöver vi utforska och lära känna den. Först då kan vi 

uppskatta och ta tillvara skillnaderna. Först då kan en syntes skapas.

Nej                                             Ja

Markera med ett kryss de påståenden som du tycker gäller i din organisation!

       NÖJDHET 
Anpassning. Allt känns rätt bra 
som det är. Ingen önskan om 
förändring. Avspänd behärsk- 
ning av situationen. Realism. 
Ringa själviakttagelse. Upp-
levelse av att vara vanlig, som 
vem som helst. Och att det  
rullar på. 

                             FÖRVIRRING 
              Missanpassning. Något 

är eller känns fel, men jag vet 
inte om det är mig eller andra 

det är fel på. Självupptagenhet. 
Tillbaka hållna känslor av rädsla, 

ilska eller ledsenhet. Minder-
värdeskänslor. Dålig kontakt 

med andra. Tvivel, osäkerhet  
om vad som är rätt och/eller  

vad jag vill.

                   INSPIRATION
Skapande förändring. Känsla  
av att vara i utveckling. Aha- 

upplevelser. Känslorna obund- 
na. Öppen, intensiv kontakt 

med nuet. Känslor av gemen- 
skap. Starkt självförtroende. 
     Energi. Klarhet. Radikala 

idéer. Vilja att påverka.

www.fyrarummaren.seFörändringens fyra rum®®

 
                      CENSUR
Pseudoanpassning.  
Ansträngd självbehärskning 
för att upprätthålla ett mönster 
som känns ihåligt eller för att 
genomföra en uppgift som känns  
tveksam. Inga klara känslor. 
Nuet är an strängande, tomt och 
mekaniskt. Irritation. Upptagen 
av andras bild av mig, av att hålla 
masken och spela spelet.
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TEAM- LIVSTILLFREDS- LAGIDROTTS- FAMILJE- 
BAROMETERN* STÄLLELSEINDEX* BAROMETERN BAROMETERN

     Pris exkl moms

Innehåll: •		Frågeformulär.	 	 395 kr (Inkl	Introduktion)
	 	 •		Svarsblankett.	 	 470 kr (Inkl	Pers	Dialektik)
	 	 •		Introduktion	till	Fyrarummaren	
	 	 	 (eller	Personlig	dialektik).	

* kräver tilläggscertifiering

     
        
TIBETANSK TEMPELKLOCKA  Pris exkl moms

  Innehåll:    
	 	 •		Klockorna	används	för	att	påkalla	t	ex		 225 kr
	 	 	 återsamling.	Pris	per	styck. 

ÖVRIGA ANALYSINSTRUMENT

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
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Familje-
barometern

av Claes Janssen

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM®
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Lagidrotts-
barometern

av Claes Janssen

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM®
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INTRODUKTION TILL 
FYRARUMMAREN

5 blädderblad ingår.

BLÄDDERBLOCK TILL DE OLIKA ANALYSINSTRUMENTEN

 

 

 

       

        

  

     

     

 

SVARSFÖRDELNING PER FRÅGA

  NÖJDHET INSPIRATION

  CENSUR FÖRVIRRING 
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ORGANISATIONS-
BAROMETERN 

De 5 blädderbladen 
som hör till Intro- 
duktionen samt 7 
ytterligare blädder-
blad ingår.
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PERSONLIG
DIALEKTIK 

De 5 blädderbladen 
som hör till Intro- 
duktionen samt 6 
ytterligare blädder-
blad ingår.
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Introduktion till Fyrarummaren  Pris exkl moms
Fem blädderblad      475 kr
Styckpris          95 kr

Organisationsbarometern
Tolv blädderblad   1 140 kr
Styckpris          95 kr

Personlig dialektik
Elva blädderblad   1 045 kr
Styckpris          95 kr

PRISER FÖR BLÄDDERBLOCKEN


