
Ander & Lindström AB, organisa-
tionskonsulter med beteendeveten-
skaplig och organisationspsykolo-
gisk inriktning med etableringar i
Stockholm, Falun, Malmö och
New York. Utvecklingsarbete,
konsultation och utbildning inom
bland annat förändringsledning,
ledarskap, kommunikation, stress
och utbrändhet på individ-, grupp-
och organisationsnivå. Ander &
Lindströms idé är att verka för ett
demokratiskt och medmänskligt
arbetsliv som tillika är effektivt
och lönsamt. Ander & Lindström
ab har tidigare på eget förlag pub-
licerat Fredrik Bengtssons Att få
livet att gå ihop (2000). Samarbe-
tar sedan början av 90-talet med
Claes Janssen för spridning av 
teorin Förändringens fyra rum och
dess användarvänliga verktyg. 
Administrerar det växande nät-
verket Fyrarummarens Användar-
forum.

Förfrågningar och beställningar:
Ander & Lindström ab
08-677 00 30
info@andolin.com
www.andolin.com

Claes Janssen, f. 1940, är docent
i pedagogik och leg. psykolog.
Han har tidigare skrivit bland
annat den uppmärksammade
Skratta med Gud (1995), en 
introduktion till den existentiella
psykologin och Försvar för 
Djävulen (1997). Han har dess-
utom publicerat Förändringens
fyra rum (1996) som presenterar
en praktisk vardagspsykologi,
känd i dagligt tal som Fyrarum-
maren. Denna har stor använd-
barhet bland annat som gemen-
sam kunskap på arbetsplatser.

www.claesjanssen.se

Omslagsbild: Hieronymus Bosch.

– Den är tung, sa en person om Arbetets plågor (och

förklarade varför han tyckte så).

– Tvärtom, den är lätt, sa genast en kvinna och

förklarade sin uppfattning: den är rolig, lättillgänglig, väcker

tankar…

Ett samtal utspann sig om förenkling. Den förespråkades med

vackra ord som att ”skriva för de många”. Men i praktiken kan

en bok sällan förenklas utan att mycket av dess originalitet går

förlorad, mycket av det som ger den liv. Mycket, helt 

enkelt, av vad de som tycker om boken tycker om. Mycket av

dess nytänkande också, sannolikt. Ropen på förenkling är inte

sällan förklädda rop på censur, desto lömskare just därigenom.

Arbetets plågor är en oförenklad bok. Om du tycker om den,

kommer den kanske att höra till de böcker du betraktar som

omistliga.
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