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Styrelsen och verkställande ledningen för Ander & Lindström Aktiebolag avger härmed 
redovisning för bolagets verksamhet under år 2009.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

Verksamheten i stort
Företaget Ander & Lindström ABs verksamhet är enligt bolagsordningen att:
 ”.... förbättra, förändra och omvandla företag och förvaltningar i arbetslivet nationellt 
och internationellt. Bolagets syfte uppnås genom uppdragsverksamhet, fastighetsförvalt-
ning och ekonomisk förvaltning samt genom institutionella samarbeten med forsknings- 
och samhällsutvecklande verksamheter”.

Sammanfattning – verksamheten i stort
När årsredovisningen för 2008 sammanställdes för ett år sedan, i mars 2009, kändes 
verkligen korsdraget från den näst intill kollapsade världsekonomin, och många 
kollegor i branschen fick arbeta hårt för sin överlevnad.

Osäkerhetsmomenten med påföljande konvulsioner i konsultbranschen liksom i många 
andra branscher var kraftiga. 

Många regeringar och finansiella institutioner runt om i världen gjorde smått osanno-
lika och oväntade räddningsaktioner, som sannolikt bidrog till att stabilisera ett globalt 
finansiellt system som föreföll befinna sig i fritt fall helt utan kontrollstationer.

På det stora hela har 2009 trots allt varit det ekonomiskt bästa i företagsgruppens 
historia. 

Konceptet höll och affärslogiken visade sig fungera även under hårt tryck – det vill säga 
den värsta lågkonjunkturen sedan 30-talet.

Claes Janssens bokproduktion fortsätter och under 2009 gavs den så kallade Kärleks-
trilogin ut. På förlagssidan har mycket arbete lagts på att färdigställa flera böcker på 
engelska om Förändringens fyra rum som ska bidra till att göra teorin, modellen och 
verktygen mer kända internationellt. 

2009 avslutades med att bolaget fick och påbörjade ett uppdrag i en mycket speciell del 
av världen – i Afghanistan.

Företaget har 2009 haft en god balans i ekonomin och har som följd av detta återbetalat 
en del av de aktieägartillskott som ägarna tillskjutit under 2006 och 2007.
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Strategi
Den strategiska fokusering på Fyrarummarprojektet som inleddes under 2008 har fort-
satt och förtydligats. Det har bland annat lett till att varumärket Förändringens fyra rum 
blivit alltmer känt och till att efterfrågan på certifiering, material och tjänster kopplat till 
Förändringens fyra rum stadigt ökar.

Förändringens fyra rum
Fyrarummarprojektets försäljningsvolym ökade även 2009.

Antalet personer under utbildning var i stort sett konstant, däremot ökade materialför-
säljningen. Antalet medlemmar i Fyrarummarens Användarforum ökade också liksom 
antalet förfrågningar om företags- och landslicenser. 

 

Fler genomför ”Lär-känna-workshops”
Lär känna Förändringens fyra rum är namnet på en halvdagsworkshop som utvecklades 
under slutet på 2007 och under hela 2008.

Fler medlemmar i Fyrarummarens Användarforum har under 2009 genomfört sådana 
workshops tillsammans med personal från Ander & Lindström AB. Det har lett till att 
konceptet förfinats och även utvecklats i riktning mot en heldagsvariant med något an-
norlunda inriktning. Båda varianterna ger resultat i form av affärer men av något olika 
karaktär. Därför kommer båda att utvecklas under 2010.

Lär-känna-workshops har hittills genomförts i Umeå, Stockholm, Karlstad, Dömle, 
Norrköping, Växjö. Skara, Göteborg och Malmö. Fler är planerade för 2010, på fler 
platser i Sverige men också bland annat i Helsingfors, Melbourne och Washington D.C.

Fyrarummaren i skolan 
Utvecklingen av arbetet med Fyrarummaren i klassrummet fortsätter vid Vasaskolan 
i Strängnäs. Nytt för 2009 är att man nu krupit ned i åldersgrupperna och för första 
gången prövat att använda Barnens Fyrarummare med förskoleklass vilket visar sig 
fungera som förväntat, det vill säga alldeles utmärkt. Dessa försök kommer nu att utvid-
gas.

Ansträngningarna att sprida de goda resultaten från Vasaskolan har resulterat i att Fyra-
rummaren fått fäste i ytterligare några skolor i Sverige och även i Finland. Denna skola 
heter Rekolanmäki och ligger i Vantaa, en förortsstad strax norr om Helsingfors. Under 
2009 har personal från Rekolanmäkiskolan gjort flera studiebesök vid Vasaskolan i 
Strängnäs för att ta del av hur Fyrarummaren används i klassrummen. 

Med hjälp av konsultföretaget Edia Oy – Ander & Lindström ABs samarbetspartner i 
Finland – som hittills certifierat tre konsulter på Fyrarummaren har Rekolanmäkiskolan 
under året arbetat sig igenom hela skolans organisation med Förändringens fyra rum. 
Man har använt Introduktion till Fyrarummaren med all personal liksom Organisations-
barometern. Man har dessutom genomfört en lärarutbildning på Barnens Fyrarummare 
som inkluderade Personlig dialektik med Outsiderskalan. Personal från Ander & Lind-
ström AB tillsammans med Edia Oy och lärare från Vasaskolan i Strängnäs genomförde 
denna lärarutbildning i september 2009. Därefter påbörjades klassrumsanvändningen på 
bred front och hela satsningen ska följas upp under hösten 2010. 

2

Lär-känna-workshop i Skara

Astrid Bergfors bygger upp 
Fyrarummaren i en förskoleklass



Den så kallade Skolgruppen som etablerats inom ramen för Fyrarummarens Använ-
darforum har fortsatt sitt arbete under året och bland annat haft ett utvecklingsmöte i 
Källvik, sommaren 2009.

De skolor som använder Barnens Fyrarummare fortsätter att notera följande resultat:
• inlärningsresultaten förbättrats avsevärt
• ett betydligt mer harmoniskt klassrumsklimat åstadkommits genom elevernas aktiva 

medverkan
• kontakten mellan den enskilde läraren och varje enskild elev förbättrats avsevärt 
• mobbing och mobbingtendenser praktiskt taget helt har eliminerats i de klasser som 

använt Fyrarummaren

Att Fyrarummaren fungerar så väl i klassrummet hänför sig bland annat till följande:
• barnen använder Fyrarummaren när de behöver den – den finns hela tiden tillgänglig 

i klassrummet och används interaktivt
• arbetet sker systematiskt och bygger till övervägande del på elevernas egna erfaren-

heter som de ges interaktiv hjälp att använda mer aktivt och medvetet
• man flyttar problem och svårigheter från skolgården in i klassrummet där eleverna 

själva aktivt medverkar i att lösa dem
• arbetssättet är både förebyggande och konfliktlösande
• familj och syskon kan involveras enkelt och naturligt

Ett ökat intresse har noterats för användning av Förändringens fyra rum i triaden elev-
erna – de vuxna på skola – föräldrarna. 

Ett uttalat intresse har visats från Australien där en artikel om erfarenheterna från Vasa-
skolan publicerats i landets största magasin för lärare, Teacher. Flera möten med företrä-
dare för skolsystemet i Australien har bokats i samband med att ett certifieringsprogram 
startar där i mars 2010. 

Fyrarummarens Användarforum

Fyrarummarens Användarforum har ökat något i medlemsantal jämfört med 2008. 

Planerna på att initiera fler lokala och regionala användargrupper har inte gått att 
genomföra bland annat som en konsekvens av åtstramningarna i samhället och många 
användares osäkerhet inför detta. 

Den livaktigaste grupperingen, Västra Götalands Användarforum har dock fortsatt att 
träffas två gånger per år, i maj och november 2009.

2009 års Användarforum genomfördes i Stockholm den 9-11 september. Mötet samlade 
ett 50-tal användare och dessa inviterade nästan lika många gäster. Temat för konferen-
sen var ”att utforska och lära om rummen, rörelsen och övergångarna i Förändringens 
fyra rum.  

Mötet mellan Användarforum och alla inviterade gäster blev näst intill succéartat. 
Många berättade att de verkligen lärde sig mycket som hade praktiskt värde och dess-
utom förstärktes många samarbeten mellan användare och deras gäster. Totalt deltog 
närmare 100 personer under ”gästdagen” den 10 september 2009.
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Lärarutbildning i Finland

Arbetspass under Användar-
forum 2009



Konsulttjänster
Företagsgruppen har levererat färre konsulttjänster under 2009 i förhållande till 
tidigare år. Detta är en direkt konsekvens av strategiskiftet 2008 och det faktum att 
företaget haft avsevärt färre associerade konsulter än tidigare. Företaget har också 
lagt betydligt färre offerter på offentlig upphandling än tidigare år.

Ett antal uppdragsförfrågningar med direkt anknytning till Förändringens fyra rum 
har kommit in under året. Exempel på sådana har varit:

• Medverkan i en arbetsmiljökonferens för Svenska kyrkan där Fyrarummaren  
skulle presenteras för drygt 250 personer 

• Konsultation i samband med sammanslagning av två församlingar till en
• Fortsättning på tidigare inlett arbete med en kulturutvecklande institution
• Genomförande av Organisationsbarometern i en nybildad förvaltning inom Stock-

holms stad med samtidig användning tillsammans med knappt 300 av förvaltning-
ens medarbetare

• Inledning av ett långsiktigt arbete med att utvärdera och förändra ledningsorgani-
sationen i en av de största biståndsorganisationerna i Afghanistan, Svenska 

 Afghanistankommittén. Förändringens fyra rum och några av dess pedagogiska 
verktyg spelade under en fas av uppdraget en avgörande roll.

Förlagsverksamhet och bokhandel
Förlagsverksamheten och bokhandeln fortsätter att utvecklas i takt med att Claes 
Janssen publicerar fler böcker. Under 2009 har Kärlekstrilogin utkommit som består 
av verken Hägring, Sovande Venus och Kärleksboken.

Under året har Claes Janssen också varit verksam med uppföljaren till Förändringens 
fyra rum, en praktisk vardagspsykologi. Den går under arbetsnamnet Förändringens 
fyra rum, en praktisk vardagspsykologi – del 2, 15 år senare. Dessutom pågår arbete 
med tre nyutgivningar på engelska: The Four Rooms of Change, a Practical Everyday 
Psychology, Part 1 och Part 2 samt Requiem. Utgivningen har skjutits fram något och 
planeras ske under 2010.

Internationellt

Afghanistan 
Det internationella arbetet har under 2009 främst präglats av företagets engagemang i 
Afghanistan.

Australien och Pacific Rim
Arbete har också lagts på att supportra ett konsultföretag i Melbourne, Australien, 
att förverkliga starten av det första certifieringsprogrammet på Förändringens fyra 
rum någonsin på södra halvklotet. Siktet har varit inställt på start i mars 2010. Stort 
intresse har därvidlag visats från olika håll i Australien att ta del av de skandinaviska 
erfarenheterna av Fyrarummaren i skolan och inte minst klassrumstillämpningarna. 
Vid årsskiftet 2009-2010 noteras anmälda deltagare från Australien, Singapore och 
Hong Kong.  

USA
Under hösten 2009 flyttades USA-etableringen från New York till Washington D.C. 
Detta som en naturlig följd av ett utökat samarbete med Swedish American Chamber 
of Commerce USA – SACC USA. 

Uppdrag i Stockholms stads  
Serviceförvaltning, 200 personer
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Uppdrag i Kabul

Claes Janssens bokproduktion 
har under året utökats med 
tre nya böcker

Uppdrag i Melbourne



På liknande sätt som det varit i New York så kommer företaget att vara samlokaliserat 
med SACC USA på en centralt belägen adress i Alexandria, Virginia, några tunnelbane-
stationer från centrala Washington D.C.

På det här sättet kommer företaget närmare de centrala organisationerna i USA. Ytter-
ligare en stor fördel är att tillgången till möteslokaler och andra arbetsytor är betydligt 
större nu än den någonsin varit i New York. Washington D.C. ligger ca två och en halv 
timmes bekväm tågresa från Times Square på Manhattan, New York vilket gör det helt 
oproblematiskt att upprätthålla kontakten med tidigare kunder och affärspartners.

Finland
Verksamheten i Finland har ökat inte minst genom att samarbetet med det Helsingfors-
etablerade konsultföretaget Edia Oy intensifierats. Fler Fyrarummarmaterial har över-
satts till finska. Värt att notera är att en skola strax norr om Helsingfors valt att inleda 
Fyrarummararbete i hela skolan, med personalen, med barnen och sannolikt också med 
föräldrarna. Personal från Edia Oy har arbetat med hela personalen med vuxenfyrarum-
maren. Personal från Vasaskolan i Strängnäs genomförde tillsammans med Ander & 
Lindström AB och Edia Oy en lärarutbildningsdag i september där fokus låg på hur man 
arbetar med Barnens Fyrarummare. Sedan dess har Fyrarummararbete påbörjats i elva 
klasser i Rekolanmäkiskolan i Vantaa.

Informationsteknologin hos Ander & Lindström AB
Beslut har fattats om att webbplatsen www.andolin.com skall byggas om och moderni-
seras i samband med att stiftelsen Förändringens fyra rum bildas. Planen är att särskilja 
Ander & Lindström ABs konsult- och affärsverksamhet och att därvid skapa ett tydli-
gare hemvist för Förändringens fyra rum på Internet. Huvuddomänen för Förändringens 
fyra rum kommer då att heta www.fourroomsofchange.com och flera andra sökvägar 
kommer att peka på denna adress som till exempel www.fyrarummaren.se, www.forand-
ringensfyrarum.se, www.fourrooms.com och www.fourrooms.eu.   

En översyn av det lokala nätet i Stockholmslokalen är igångsatt. 

Lokaler
Samtliga av företagets kontorsrum på Drottninggatan i Stockholm har varit uthyrda hela 
året. Hyresgäster i den knappt 360 kvadratmeter stora lokalen på Drottninggatan 55 i 
Stockholm har under 2009 varit:

•  BaS International, resebyrå med specialitet Ryssland, Kina och transibiriska järnvägen
•  ProcessRum, ett företag i konsultbranschen
•  MinKarriär.se, karriärcoaching
•  SFOG/Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, en specialistläkarförening
•  Creata UK Ltd, också det ett företag inom reklam och marknadsföring
•  SEMNO Research and Analysis, ett undersökningsföretag
•  Experienca Human Resources AB, rekrytering 
•  CiS/Center for International Studies, serviceorganisation för internationella studier
•  Klöver dam, ledning och revision

Företagets konferensrum används i ökad utsträckning som mötesplats för olika samman-
hang inte minst med koppling till Förändringens fyra rum. 

Ander & Lindström AB har under 2009 haft egna lokaler eller varit andrahandsinhyrda i 
Stockholm, New York och Salt Lake City.
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Fyrarummaren är nu 
etablerad i Finland. 
Tuija Arola och Harry 
Johansson från Edia OY



2009– återhämtning i världsekonomin inledd
2009 har som alla känner till varit ett konvulsionernas år i världsekonomin. Regeringar värl-
den över, inte minst i USA har sänkt räntor och arbetat fram räddningspaket för att få olika 
delar av världsekonomin på fötter. Vid ingången av 2010 synes det som att en hel del av dessa 
åtgärder och ambitioner haft effekt. Osäkerheten är dock fortfarande stor om detta ska räcka 
eller inte och enskilda länders ekonomiska situation till exempel i Europa vållar fortsatt stor 
vånda på världens börser.�
Olika företags och offentliga institutioners sparbeting har påverkat stora delar av konsult-
branschen under året. Många konsultföretag rapporterar om att pengar tycks finnas men att 
besluten om upphandling drar ut på tiden.   

Ander & Lindström AB-gruppen och Fyrarummaren har under större delen av 2009 känt av 
en avmattning i tillväxten av framförallt Fyrarummarprojektet som under sista kvartalet med 
råge ersatts av en tydlig efterfrågeökning.

Framtid
Framtiden för företagsgruppen har aldrig sett så ljus ut som nu.

Förtydligande och medvetet fokuserande på strategin att satsa alltmer på Fyrarummarprojek-
tet, dess stiftelse och dess användare har hög bärighet.

Att Förändringens fyra rum bara under de senaste två åren testats framgångsrikt i så kallade 
skarpa lägen bland annat i Vietnam och i Afghanistan samt att ett certifieringsprogram startat 
i Australien talar för möjligheter till en kraftfull tillväxt genom samarbeten i olika länder och 
regioner. Takten i den expansionen är osäker och är en konsekvens av företagets förmåga att 
lära sig att hantera dessa internationaliseringsprocesser.

Skoltillämpningarna av Förändringens fyra rum kommer inte bara att vara en affärsmässigt 
viktig del i den närmaste framtiden – den kommer också att påverka samhället, till att börja 
med närsamhället kring de skolor som väljer att starta detta arbete.

Ytterligare en av framgångsfaktorerna för en fortsatt expansion och tillväxt i Fyrarummar-
projektet utgörs av företagets förmåga att attrahera nya delägare som långsiktigt vill bidra 
till att styra och leda företagets olika utvecklingsprojekt och produktionslinjer och inte minst 
dess internationalisering.  

Det arbete som styrelsen, ledningen och personalen ägnar sig åt kommer under överskådlig 
tid att samverka mot i huvudsak samma riktning – att lägga, tydliggöra och kommunicera 
pusslets bitar, Stiftelsen Förändringens fyra rum, Ander & Lindström ABs och Partners samt 
Claes Janssen konsult ABs verksamheter. Utbyggda kommer dessa att samverka till stärka 
varumärket och skapa förutsättningar för ännu större spridning av Förändringens fyra rum 
både nationellt och internationellt.  

Antalet individer och sociala system som har ännu ej upptäckta behov av Förändringens fyra 
rum och hela eller delar av dess verktygssats är i det närmaste oändligt. 

Numera vet vi med säkerhet det som vi tidigare antog på goda grunder: Förändringens fyra 
rum är oerhört lätt tillgängligt och fungerar precis lika konkret och effektivt i alla kulturer, 
oavsett ålder, kön, social status, yrke, språk etcetera. Den bara fungerar.
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Personal
Ander & Lindström AB har under året haft en personalsammansättning om i genomsnitt 
tre kvinnor och en man.

Dotterbolagen
 
Ander & Lindström Partners AB
Enligt ändamålsparagrafen i bolagsordningen är Ander & Lindström Partners syfte att: 
”......bidra till effektivitet och medmänsklighet i arbetslivet. Företaget erbjuder konsulta-
tion i vid mening som avser hjälp till självhjälp. Verksamheten vilar på en stark och tydlig 
värdegrund och värnar om demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet. Företaget 
skall utgöra en påverkansfaktor i konsultbranschen.
Bolagets syfte uppnås genom nationell och internationell konsultation och uppdragsverk-
samhet, nätverksarbeten, framtagande, marknadsföring och försäljning av verktyg och 
hjälpmedel, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning samt genom institutionella 
samarbeten med forskning och samhällsutvecklande verksamheter”.

Utöver att vara ett fullskaligt organisationskonsultföretag  driver företaget också  
uthyrningsverksamheten avseende lokalerna i Stockholm. 

Verksamheten har haft ett bra år 2009.

Fyrarummaren AB
Dotterbolaget Fyrarummaren AB som ägs av Ander & Lindström AB och Claes Jans-
sen Konsult AB är fortsatt vilande enligt tidigare beslut och kommer så att förbli under 
2010 varvid den affärsmässiga verksamheten i Fyrarummarprojektet även fortsättningsvis 
bedrivs inom ramen för Ander & Lindström AB.

Ledningen av Fyrarummarverksamheten sköts på daglig bas av Ander & Lindström AB, 
dess ledning och särskilt avdelad personal. Vad beträffar den långsiktiga sammanhållning-
en av projektet Fyrarummaren inklusive centrala delar av utvecklingsarbetet, inte minst 
avseende nya applikationer, samverkar Claes Janssen, Bengt Lindström och Eva Widegren 
genom regelbundna möten och andra samverkansformer.

7



8

Ander & Lindström Aktiebolag   
556254-1044

Ander & Lindström AB

Flerårsöversikt
Kkr  2009 2008 2007 2006 2005

Nettoomsättning 4 144 3 716 3 574 4 088 3 596
Resultat efter finansnetto  146 - 194  - 541     -96  - 189
Balansomslutning 2 464 2 033 1 608 1 988  1 891
Soliditet (%)  20 28        6      21      30
Antal Anställda       4 4       5        4        4

  2004 2003 2002 2001 2000

Nettoomsättning  4 039 3 896 4 561 4 232 4 200
Resultat efter finansnetto  218  - 26  16     18  - 20
Balansomslutning  1 430 1 324 1 770 1 504  1 919
Soliditet (%)       11 12        10      12      9
Antal Anställda         3 4       4        5        4

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 361 336
årets förlust -5 854

 355 482

disponeras så att

i ny räkning överföres 355 482

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och  
balansräkning med tilläggsupplysningar.
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Ander & Lindström Partners Aktiebolag   
556565-4513

Ander & Lindström Partners AB

Flerårsöversikt
Kkr  2009 2008 2007 2006 2005

Nettoomsättning  1 789 2 901 2 076 1 300 1 324
Resultat efter finansnetto   -23 675  140     -53  - 24
Balansomslutning  754 1 102 898 811  796
Soliditet (%)       13 9        11      9      10

  2004 2003 2002 2001 2000

Nettoomsättning                   951 1 150 274               0        0
Resultat efter finansnetto      - 221 1       20        - 2        0
Balansomslutnining                674  647        641        90 92
Soliditet (%)      15 17        17      100      100

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad förlust - 485 016
årets vinst 485 070

 54

disponeras så att

i ny räkning överföres 54

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och  
balansräkning med tilläggsupplysningar.



Styrelse och verkställande ledning har under 2009 bestått av

Lars Sundin   Bengt Lindström   Eva Widegren
Styrelseordförande  VD    Delägare

Personal

Bengt Lindström   Eva Widegren  Luzhelena Lopez

Cecilia Karlsson   Marie Lindgren

Samarbetspartner USA

Drusilla Copeland
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FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM 
PRESENTERAR

 GLIMTAR FRÅN 2009

I Göteborg

LÄR KÄNNA WORKSHOPS 

I Stockholm

I Malmö I Skara

I Dömle, Värmland

Fyrarummaren på Svenska kyrkans 
arbetsmiljökonferens i maj, 250 personer

Fyrarummaren på MR dagarna (Mänskliga 
Rättigheter) i oktober

PÅ KONFERENSER



LÄR KÄNNA WORKSHOPS 

Planering för Fyrarummarprojekt i Kabul, Afganistan, 
genomfördes i november

Ska det bli en ny gäststuga 
här på Erikslund?

Stiftelsearbete

Finska lärare besöker 
Wasaskolan i Strängnäs

Fyrarummaren 
på arabiska

Skolprojektgruppen har arbetsdagar hos 
Eva i Trosa skärgård

Astrid Bergfors bygger upp Fyrarummaren 
i en förskoleklass

Lärarutbildning i Finland

I SKOLAN

SOMMARPLANERING

Fyrarummarjobb på Utah Transit 
Authority, USA. under ledning av 
Drusilla Copeland. Här har Fyra-
rummaren använts i över tio år.

Fyrarummaren är nu etablerad 
i Finland. Tuija Arola och 
Harry Johansson från Edia OY

Fyrarummarens kontor i USA 
flyttade under året från New York 

till Washington
(dock inte till det här huset...)

INTERNATIONELLT



Ny certifieringsutbildning startar.
Ann-Christine Smith, ny 
certifieringsutbildare, inleder här 
ett pass

Lokalt användarforum, Syd

Certifieringsutbildning för 
Malmö stad

Lokalt användarforum, Väst

Certifieringsprogram i Stockholm 
på engelska

Nya certifierade medlemmar hösten 09

Det 37e svenska 
certifierings-
programmet 

startade i juni

Avslutning!

Det nya programmet Hållbart Ledarskap
på Fyrarummargrund genomfördes under 
våren

      NYA PROGRAM

LOKALT 
ANVÄNDARFORUM

LED
AR

U
TVEC

KLIN
G



Avslutning!

ANVÄNDARFORUM 2009

Caroline och Sofia
”festfixare”

Vi gör 
dialektiken 

i rummet

Karsten Olofsson diskuterar censur i 
AnvändarForum

Tinna Bondestam berättar om sitt 
arbete med Fyrarummaren i Vietnam

Med hjälp av Spotify får vi 
fart på dansgolvet

Claes bokproduktion har 
under året utökats med 
tre nya böcker

Fyrarummaren i Stockholms
Stads Serviceförvaltning, 
ca 200 personer

ORGANISATIONS-
BAROMETERN

NYA BÖCKER

Fyrarummaren i Finanssektorn



Artikeln är publicerad i ”Teacher”, Australiens prisbelönta månadsmagasin för pedagoger inom 
samtliga skolsystem. Återges med tillstånd från författaren, vårt tack till Mike Cook. 
http://teacher.acer.edu.au
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2009 - ett händelserikt år. Vintern 2009/2010 präglades av ett relativt omfattande 
åtagande att på plats bidra till att utvärdera och förnya ledningssystemet i en av 
de största och mest välrenommerade biståndsorganisationerna i Afghanistan. 
Här samlas projektcheferna från ett tiotal provinser för att bidra med sina per-
spektiv på nuläget och möjligheterna i framtiden.


