
Detta nyhetsbrev… 

...produceras av Högberg & 

Rydälv Konsult HB. Ett 

företag som arbetar med 

behandling, fortbildning och 

handledning inom området 

för konflikthantering och 

KBT. 

 Nyhetsbrevet består av tre 

rubriker: Månaden som gått 

samt Månaden som kommer 

samt Tummen upp, som 

uppmärksammar kollegors 

arbete eller positiva 

...innebar för många en nystart. Tillbaka till 

arbetet, skolstart för våra barn samt ny projekt 

och mål. Och inte minst ett stundande val. Fick 

av min son, som ett 

led i en skoluppgift, 

frågan om hur jag 

skulle rösta, och 

vilken som var den 

viktigaste 

valfrågan. Jag har 

inte gjort någon 

hemlighet av att jag 

oftast röstat liberalt. Viktigaste valfrågan? 

Som Malmöbo är det svårt att tänka sig en 

viktigare fråga än integrationen. Det har 

länge talats om en tickande bomb i denna 

Sveriges mest segregerade stad. En fråga som 

måste prioriteras för att inte utanförskap ska 

cementeras och dunklare krafter få fäste.  

FÖRÄLDRAKÖRKORT heter, på tal 

om politik, mitt bidrag nu i valtider. Jag 

dammar av och stöper om ett gammalt förslag. 

Är det mossigt och överstatligt likt makarna 

Myrdal eller ett verktyg för modernt 

uppgraderande av föräldraansvaret? Gör 

som psykologen 

Mats Edin, Erland 

Lagerroth och 

Jackie Bergman – 

kommentera 

inlägget på 

bloggen. 

LIKABEHANDLINGSPLANEN för 

rektorsområdet Stoby färdigställdes under 

sommaren och innehåller flertalet 

handlingsplaner för både preventivt och 

åtgärdande arbete. Det arbete, ternimologi 

och övningar vilka jag bistod med att 

implementera finns nu med i 

Likabehandlingsplanen. 

Månaden som gått... 

”ATT TÄNKA OM, och att inte 

mobba folk”, berättar Mathias Johansson 

i reportaget från stipendieutdelningen 

som jag först nu fick skickat till mig. 

Stipendiet, som delades ut av 

Sparbanken Syd, avsåg de dagar kring 

”Konflikthantering och kamratskap” som 

jag höll i våras på Resurscentrum i Ystad.  

FORTEMENTAL heter konsultfirman 

som folkhälsopedagogen och 

organisationsutvecklaren Glenn Carlbark 

driver. I månaden som gått fick vi en 

halvdag tillsammans där vi främst 

diskuterade kring glappet mellan 

kunskap och förändring, mellan vad vi 

vet och vad vi gör. Inspirerad  av 

Robert Kegans forskning kring 

vuxenutveckling har Glenn utvecklat 

verktyget Immunitetskartan, som på ett 

systematiskt vis ämnar kartlägga de 

faktorer som hindrar utveckling hos 

individer i organisationer. Vi diskuterade 

modellens fördelar och brister, och 

öppnade även upp för framtida projekt.  

SLUTRAPPORTEN till Läns-

styrelsen gällande Familjefridsteamet i 

Hässleholm lär jag få anledning att 

återkomma till i nästa månadsbrev. Men 

redan nu kan jag säga att vi under 6 

månadersperioden dec 09 till maj 10, 

varit i kontakt med 110 klienter. En 

intressant slutsats är att andelen kvinnor 

vi placerat i kvinnojouren har minskat 

med 9%, troligen som ett led i vårt 

delvis preventiva arbete. Intressant är 

även att andelen män som söker till oss 

där utsatthet för våld förekommer har 

ökat från 7% till 15%! Egenremisserna 

har även ökat, vilket känns glädjande. 

Likaså kan åter konstateras att våldet är 

ömsesidigare mellan parterna än vad 

”man” oftast tror. 

LIKA SPELREGLER lanserades av 

min kollega Pelle 

Billing som ett nytt 

begrepp vid 

diskussion av 

könsfrågor. ”Ordet 

jämställdhet till viss 

del är förlorat...” 

Läs mer här. 

NY FOLDER med samlade tjänster 

gentemot skolan har sammanställt 

tillsammans med min 

kollega, ART-

instruktören  Michael 

Arvidsson. Finns att 

ladda ner här. Inom 

kort kommer även en 

om öppenvård 

riktad primärt till 

socialtjänsten. 

ÖPPENVÅRDSUPPDRAG åt 

Höörs kommun som sträckt sig över ett år 

har nu avslutats och partena i fråga har 

det nu bättre och har inlett en verklig 

förändringsprocess som förhoppningsvis 

får en varaktighet över tid..  
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6 okt, Utbildningsdag  i Motiverande 

Samtal för Utbildningsförvaltningen 

Malmö.  

7 okt, Utbildningsdag  i Motiverande 

Samtal för Utbildningsförvaltningen 

Malmö  

21 okt, ”Från Kvinnofrid till Familjefrid – 

exempel på lyckade intenventioner och 

framtida utmaningar” föredrag av 

Michael Högberg och Lena Widding-

Hedin. Del av konferens om våld i nära 

relationer. Socialförvaltningen Burlöv.  

26 okt, Utbildningsdag  i Motiverande 

Samtal för Utbildningsförvaltningen 

Malmö.  

29 okt, Utbildningsdag  i Motiverande 

Samtal för Utbildningsförvaltningen 

Malmö.  

Månaden som kommer... 

DAVID ELDENSTJÄRNAS 
blogg A Brand New World, i vilket 

David på ett både vaket, påläst och 

pedagogiskt vis skriver om utveckling, 

forskning och filosofi. Både Spiral 

Dynamics och Robert Kegan nämns i 

något som jag just nu anser vara 

nätets med läsvärda blogg. 

BEHRANG MIRI. Då jag 

inledningsvis talade politik och 

integration utifrån ett 

Malmöperspektiv, så måste jag åter 

ge en tumme upp för mångsysslaren 

Behrang Miri, tidigare kollega i 

projekt gentemot ungdomar - 

”Fixa språket skippa bråket”. Men 

framför allt en konstant och balanserad 

brobyggare mellan kulturer, i sitt 

ungdomsarbete, musik såväl som flitig 

krönikor i dagspressen.  

Lyssna på Radio P4 reportage om ”Fixa 

språket skippa bråket” här (MP3). 

RICHARD DAVIS HAMES. Då 

vi talar brobyggare så måste jag 

också nämna Hames. Den vältalige 

filosofen som bygger brorar mellan 

samhället och företagsvärlden (som om 

att de verkligen går att separera). 

Synliggör nödvändigheten av de mjuka 

och hårda värdenas samspel. Lyssna 

på hans dialog med Ken Wilber på 

Integral Life. 

 

7 sep. Kurs i Krishantering, Malmö. 

15 sep. "Kommunikation och 

konflikthantering", seminariedag 

gentemot Kriminalvården tillsammans 

med Newroz Zeynep Ötunc  från 

Tänk Om. 

24 sep, Fortbildningsdag  för lärare 

och skolpersonal i ”Bemötande av 

uttåtagerande barn och ungdomar”. 

Kastanjeskolan, Tomelilla. 
 

Tummen upp för... 

Michael Högberg 
 

Terapeut, Konflikthanteringskonsult 
 

www.michaelhogberg.se 

www.triangelnsterapiforum.se 

www.uppat.se 
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