
Detta nyhetsbrev…  

...produceras av Högberg & 

Rydälv Konsult HB. Ett före-

tag som arbetar med be-

handling, 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 upp-

märksammar kollegors arbe-

te eller positiva företeelser 

och projekt.  

…har inneburit jul, nyår och ledighet med för-
väntan, löften och kanske besvikelser i en salig 
röra. Men det sägs att det är just våra största 

rädslor och våra största önskningar som dri-
ver oss. Önskning-
arna skapar våra 
mål och delmål, 
och rädslorna 

våra undvikanden. 
Som en klient jag 
träffade där vi 
liknade livet med 
en omfångsrik 
famn. Våra rädslor å ena sidan och drömmar 

å andra fick symboliseras av hennes båda 
armar. Problemet 
var att rädslorna 
begränsade hen-
ne och därmed 

även fjärmade 
henne från sina 
önskningar. Räds-
lan för att ej 
duga, vara trevlig 
nog, laga tillräck-

ligt god mat..osv. gjorde att hon undvek socia-

la tillställningar, köpte catering vid födelse-
dagar och sällan gick på date. Levde såle-
des i en tunnel där hon förvisso undvek att 

göra bort sig, men heller aldrig nådde sina 
mål om att vara omtyckt, duga och träffa 
en man. Det 
gäller såle-
des att med 

små steg 
möta räds-
lorna för att 
nå målen. 
Att i spän-
ningsfältet 

mellan våra 
största räds-
lor och största önskningar konstatera att det 
som är rätt inte alltid är lätt. 
 

ACT WORKSHOP... fick, på tal om 

rädslor och mål, även plats i den trånga 
december. ACT är en terapiform besläktad 
med KBT vars målsättning är en få ökad 

psykologisk flexibilitet som ökar förmågan 
att vara närvarande i nuet. Genom att lära 

Månaden som gått... 

sig att omformulera och acceptera sina 
tankar och känslor ändras perspektivet 
på hur man hanterar sina personliga 

erfarenheter. Man identifiera inriktning-
ar snarare än livsmål för att dessa kan 

ta sig många olika uttryck och omvärde-
ras efter hand. En viktig beståndsdel i 
ACT är språket , s.k RFT - Relational 
Frame Theory.  Enkelt uttryckt har 

”tänkandet” sina begränsningar. När vi 
vänder det utåt, mot omgivningen, är 
det ofta ett utmärkt verktyg för att 
kunna utforska och bemästra våra liv. 
Men när det vänds inåt, för att kämpa 
mot olika former av svåra känslor och 

tankar förvärras paradoxalt nog ofta 
våra problem.  

 

PÅ TAL OM… överraskningar så 

såg jag julrevyn Christmas Surprisepar-

ty. Jag skriver ju fortfarande, i mån av 
tid, fortfarande någon gång i månaden 
på kultursidorna i främst Ystad och Trel-
leborgs Allehanda, samt Kristianstad-

bladet. Revyn var ingen surprise precis, 
men vad som fortfarande, efter 200 
reportage och recensioner, överraskar 

mig är den stora respons jag får när 
recensionen går lite i moll. Då hör skå-
despelarna och musikerna av sig, via 
mail, telefon, eller till redaktören och 
ibland även genom insändare. Värst var 

nog när en mamma till en vuxen och 

professionell skådespelare ringde upp 
och skällde ut mig. Eller en annan läsare 
som upprört undrade hur jag som även 
är terapeut kunde skriva så negativt? 
Föga vet hon att just snäll är det abso-

lut lättaste och mest förödande man 
kan vara i terapirummet. Empatisk och 
bekräftande - självfallet. Men framför-
allt utmanande och krävande. Det som 
är rätt är som sagt inte alltid lätt! 

 

SAMVERKAN… och det allt täta-

re samarbetet med Tänk Om fortsätter 
att fördjupas. Jag får anledning att 

återkomma till detta längre fram, men 
kan redan nu säga att våren och främst 

hösten kommer att innebära starten på 
en rad spännande satsningar. 
 

DEBATTEN KRING KÖN...  
jämställdhet, lika spelregler...fortsätter. I 
köldvattnet av reportaget från oktober 
har även en handfull nya klienter hört 
av sig för råd och stöd i vårdnadstvister.   
Roligast var dock då jag besökte Häss-

leholms stadsbibliotek och en man i 50 
års åldern frågar mig om inte jag ”är 
den där...feministen?”, varpå biblioteka-
rien rycker in innan jag själv hinner sva-
ra och säger ”Nä, han arbetar med 
män? Grupper inte sant?” varpå hon 

tittar på mig. Dialogen väcker onekligen 
lite tankar. Dels att mannen associerar 
arbete med könsfrågor till feminism. 
Och dels att kvinnan lika snabbt ser 
något icke kompatibelt i att vara femi-

nist och att arbete med män! Tål att 
begrunda... :)   
 
 
Läs reportaget 
här. Det går även 

att kommentera 
artikeln på blog-
gen. 
 
  

 
 

Michael Högberg, Spångatan 20A, Malmö  -  Tel: 0707-757650  -  Mail: info@hogberg.org  -  Web: www.michaelhogberg.se 

H Ö G B E R G  &  R Y D Ä L V  K O N S U L T  
B E H A N D L I N G  O C H  F O R T B I L D N I N G  

W W W . M I C H A E L H O G B E R G . S E  

Nyhetsbrev Januari 2011 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Acceptance_and_Commitment_Therapy
http://sv.wikipedia.org/wiki/Acceptance_and_Commitment_Therapy
http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_frame_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_frame_theory
http://www.ystadsallehanda.se/kultur-och-noje/article1318841/En-kvaumlll-fylld-av-oumlverraskningar.html
http://www.ystadsallehanda.se/kultur-och-noje/article1318841/En-kvaumlll-fylld-av-oumlverraskningar.html
http://www.ystadsallehanda.se/sok/?q=michael+h%C3%B6gberg
http://www.ystadsallehanda.se/sok/?q=michael+h%C3%B6gberg
http://www.ystadsallehanda.se/sok/?q=michael+h%C3%B6gberg
http://www.ystadsallehanda.se/sok/?q=michael+h%C3%B6gberg
http://www.ystadsallehanda.se/sok/?q=michael+h%C3%B6gberg&pagerOffset=10
http://www.ystadsallehanda.se/sok/?q=michael+h%C3%B6gberg&pagerOffset=10
http://www.tankom.net
http://www.michaelhogberg.se/
http://www.michaelhogberg.se/wp/wp-content/uploads/2010/10/lika-Spelregler-NS-30-okt-2010.pdf
http://www.michaelhogberg.se/wp/wp-content/uploads/2010/10/lika-Spelregler-NS-30-okt-2010.pdf
http://www.michaelhogberg.se/wp/wp-content/uploads/2010/10/lika-Spelregler-NS-30-okt-2010.pdf
http://www.michaelhogberg.se/wp/?p=958
http://www.michaelhogberg.se/wp/?p=958
http://www.michaelhogberg.se/wp/?p=958
mailto:mailto:info@hogberg.org
http://www.michaelhogberg.se
http://www.michaelhogberg.se/
http://www.michaelhogberg.se/
http://www.michaelhogberg.se/wp/wp-content/uploads/2010/10/lika-Spelregler-NS-30-okt-2010.pdf


talar vidare om Holocracy. 

...9 februari leder jag personaldag 

med arbete kring medarbetarenkät 

samt konflikthantering. Plats Kul-

turskolan, Hässleholm. 

… Nytt utskick om Könsmedvetet 

Handläggningsarbete, kommer också 

att se dagens ljus under januari. 

...samt temadagar på skola i Karls-

hamn. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..BESÖK MIG förövrigt gärna på 

mötesplatsen för före-

tagare LinkedIn: 

Månaden som kommer... 

...MICHAEL MURPHY och 

hans bok ”The Life We Are Given - A 

Long-Term Program for Realizing the 

Potential of Body, Mind, Heart, and 

Soul”. Förutom att vara författare till 

ett tiotal böcker inom mänsklig och 

samhällerlig utveckling är han ledare 

för Esalen Institute. Är också ofta 

förekommande i dialoger med Ken 

Wilber. Har ni inte tidigare hört eller 

läst någon av honom så kan det vara 

värt att kolla upp.  

 

 

...THOMAS JORDAN. Docent, 

forskare och lärare vid Institutionen för 

arbetsvetenskap vid Göteborgs univer-

sitet. En auktoritet 

och outtömlig källa 

till kunskap om 

konflikter, organi-

sations– och jagut-

veckling. Ingen 

som på professio-

nell nivå arbetar 

med konflikthanter-

ing eller HR frågor  

har undvikit att möta på Thomas. Via de 

många, rika och generösa hemsidorna, 

kurser eller som föreläsare. En inspira-

tionskälla för många, och kanske det 

närmsta en svensk Ken Wilber vi kan 

komma. Läs mer och Thomas här. 

Fortbildning för konsulter 

Akademiskt  

Coaching  

På engelska 

 

...MATDAGBOKEN och min 

sambos och kollega Lena Rydälvs 

tankar kring kost och hälsa. Läs mera 

här. Matdagboken är ett både kul, 

lärorikt, och speciellt i post-julmatstid, 

nyttigt sätt att ha koll på vad man 

äter. 

...PLANERINGSARKET som 

jag gav samtliga i julklapp mötte vad 

jag förstod stor uppskattning, vilket är 

kul. För att 

avsluta där vi 

började kan vi 

konstatera att 

med detta 

hjälpmedel 

blir det som 

är svårt lite 

lättare :-)  

 

...innebär nystart för handledningen 

av Baggiums behandlingshem samt 

Kastanjeskolan. 

...uppföljningsdag för MI utbildning-

en kommer att ta form. Datum och 

plats inom kort.  

...13 januari, Malmö Integralmöte, 

med tema Miljö och Natur med Stina 

Deurell, (se hennes blogg här) samt 

återkoppling där Johan Tandberg 

Tummen upp för... 

Michael Högberg 
 

Terapeut, Konflikthanteringskonsult 
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Mail: 

 info@hogberg.org 
 

 Tel:  

 0707 757650 
 

 Besöksadress och mottagning: 

 Spångatan 20, Malmö.  KARTA 

“DU KAN BARA 

PÅVERKA 

MÄNNISKOR FRAMÅT 

MOT MORGONDAGEN 

OM DU VET VAD SOM 

PÅVERKAR DEM 

IDAG.” 
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