
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.  

...hann bli tre innan nyhetsbrevet tog sig form. 
10 välbehövliga dagar i Gran Canaria gav 
förutom vila även nyttiga perspektiv. Dels 
gällande min svårighet att koppla ifrån det 
ansvar som annars vila tungt på axlarna. 
Deadlines, projektledarskap, klienter, hand-
ledning, personalchefsskap och kravet på hela 
tiden bättre och bättre föreläsningar. Och då 
har jag inte 
nämnt det 
administra-
tiva oket. 
Likt disk-
maskinen 
så hinner 
moms, fak-
turering 
och skatt 
precis bli färdigt, till dess att det åter står ny 
disk på bänken att fylla upp med. 
 På Gran Canaria, denna syntetiska artifiella 
nöjesmaskin, är valen och kraven av annan 
valör. Bad innan eller efter det att jag besö-
ker frukostbuffén? Gin-tonic eller Sangria? 
Meditera i solstolen eller under en palm? Inte 
som hemma där en stunds för överlevnaden 
nödvändig mindfullness ibland pressas in sit-

tandes i bilen mellan uppdragen. Aspekten 
mening är en viktig komponent i detta nyss 
uppmålade motsatspar. Den mening som 
arbete, skapande och tillblivelse med andra 
i vardagen ger, är evolution och liv. Och 
vilan ifrån den är 
möjligen att likna 
vid den fas vilken 
min tonåring nu 
befinner sig i. 
Drar stor och för 
jagutvecklingen 
viktig nytta av sin 
tid avskild från andra, vilket ger en intro-
spektion som förstärker det för åldern vikti-
ga identitetsskapande. Lika frustrerad som 
jag blir då jag stundtals behöver dra ett 
god morgon ur en mumlande och trött tonår-
ing, lika skönt var det att på semestern få 
ta samma hänsynslösa steg bort från vi-
perspektiv, plikter och artighetsfraser... Att 
för en stund finna jämvikt i in och utand-
ning.  
 

I LUND höll jag en halvdag med tredje 

årets gymnasister på Consensum under 
te-

Månaden som gått... 

mat Samlevnad. Jag spände bågen 
något 
och ta-
lade 
med 
dem i 
dialog 
kring 
me-
ning. 
Varför väljer ni att satsa på det ni nu 
gör? Vad är det för bild ni har av det ni 
vill åstadkomma? Efter paus så tog en 
kort föreläsning om konflikt- och grupp-
processer vid som avslutades med någ-
ra gruppvisa övningar och dilemman. 
Dagen föll i god jord och kommer att 
under våren följas upp med en liknande 
med en annan klass. 
 

INOM TÄNK OM, där jag under 

hösten arbe-
tat som pro-
jektledare 
för Skilda 
Världar, har 
jag från 
årsskiftet 
blivit perso-
nalchef med 
delat verksamhetsansvar tillsammans 
med Newroz med särskilt ansvar för just 
personalfrågor, APT, individuella mål, 
arbetsbeskrivningar och allahanda HR 

frågor. En handfull möten med bl.a. Kri-
minalvården, Socialtjänsten Rosengård, 
Ystad Anstalten, Arbetsförmedlingen…
mm, varvas med metodboksarbete och 
gruppträffar på Munkhätteskolan i 
Malmö såväl som på Polhemsskolan i 
Lund. 
 

PÅ BTH, (Blekinge Tekniska Högsko-

la) i det vackra Karlshamn höll jag i må-

naden som gick en föreläsningsdag kring 
konflikthantering och organisationsut-
veckling inför 120 gymnasielärare och 
skoledare. Bakgrunden var en AHA-

enkät i vilkem personalen skattat lågt 
gällande arbetsplatsens psykosociala 
miljö, såväl som frekvens av konflikter.  

Dagens första del bestod av renodlad 
föreläsning kring teoribildning på områ-
det, och den andra på förändringsinter-
ventioner och genomförandeplaner.  
 

MICHAEL & MICHAEL, det öp-

pen-
vårdsföretag 
vilket jag 
driver till-
sammans 
med Michael 
Arvidsson 
har haft ett 
jämnt ökat tillflöde av klienter och upp-
drag från socialtjänster runt om i Skåne. 
Merparten utifrån ett lyckat (det förvis-
so slitna uttrycket) helhetsgrepp på fa-
miljen., skolan och nätverket som helhet.  
 

KRIMINALITET och heder var te-

mat när 
jag till-
sammans 
med 
Gunnar 
Bergstöm 
föreläste 
i den 
tjusiga 
Ebenese-
salen i Hässleholm. Åhörarna bestod 
primärt av socialsekreterare och kurato-
rer.  

 

BEHANDLINGAPROGAM-
MET ”Livet i egna händer”, vilket Gun-

nar Bergström är huvudförfattare till, 
har jag för första gången börjat köra i 
sin helhet med en kvinna i Malmö– Be-
handlingstiden är 4,5 måmader.  
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HEDERSKULTUR och dess 

kopplingar till missbruk och kriminali-
tet” var namnet på den personaldag 
för ett 40 tal lärare 
på Munkhätteskolan i Malmö. Jag 
inledde med överblick och teoribild-
ning kring hederskultur och Tänk Om´s 

kopplingar i synnerhet. Vi hann även 
med lite mindre rollspel och diskussio-
ner kring preventivt konflikthanterings-
arbete. Efter pausen berätta-
de Faduma Haji Hashi sin fängslande 
livshistoria, och sätter på vilket hon 
blivit hjälpt av Tänk Om påverkans-

program. 

Media Waisson tog därpå vid och 

breddade på ett fängslande vis, delvis 

via sin egen historia, synen på olika ty-

per av 

missbruk 

och vilka 

konse-

kvenserna 

av frigö-

relse från 

heders-

förtryck 

kan bli. 

FAMN AB heter den lilla kvalitativa 

företaget med specialkompetens för 

elever inom neuropsykiatri. Bedriver 

skola åk 6-9, fritidsverksamhet och kvali-

tativa familje-

hem. I mars var 

jag där med 

Michael Ar-

vidsson och 

Media Wais-

son och presenterade vårt arbetssätt, 

samt gav handledning i ett gemensamt 

ärende. 

...BROONIE WARE och hennes 

bok "The top five regrets of the dy-
ing" som beskriver de tankar och 
funderingar många människor har 
innan de dör. Det vanligaste männi-
skor 
ångrar 
med sitt 
liv är 
att de 
inte 
vågade 
leva 
sitt liv 
som de 
ville, utan levde efter andra männi-
skors förväntningar.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Näst högst på listan var att man önska-

de att man inte jobbat så mycket och 

så hårt. 

Den tredje mest vanliga sak många dö-

ende ångrar är att man inte hade mo-

det att uttrycka sina känslor. Många 

människor tryckte undan sina känslor för 

att hålla sams med andra. Som ett resul-

tat av det nöjde de sig med en medioker 

existens och utvecklades aldrig till vad 

de hade kunnat bli. 

… HANS ROSLING. Inte nog 

med att han regelbun-

det figurerar i listor 

över vår tids 100 

främsta tänkare, han 

är dessutom en lika 

obotlig som nödvändig 

optimist. Läs hans 

mycket tänkvärda arti-

kel ”Läs på - världen 

har förändrats” i DN 

...FREEDOM HOUSE som på ett 

nyanserat vis är en sund och objektiv 

aktör gällande kartläggning och 

främjandet av demokratiutveckling.  

SVERIGES RADIO P4 gjorde 

ett kort reportage kring att arbetet 
med våldsutövande män varit fram-

gångsrikt, i vilket jag intervjuades i 
studion. Ett arbete vilket bedrivits 
inom socialförvaltningens familjefrids-
team. Lyssna till reportaget här. 
 

HANDLEDNINGEN av behand-

lingspersonalen på VIllaMea i Malmö 
fortsätter varannan vecka. Klientfokus 
varvas med personalvårdande inslag. 
 

PÅ BILDA studieförbund närmar 

sig insatsen ett av-
slut, och arbetsgrup-
pen fungerar nume-
ra betydligt bättre. 
 
 

Michael Högberg 
 

KBT-Terapeut, Konflikthanteringskonsult 
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Mail: 

 info@hogberg.org 
 

 Tel:  

 0707 757650 
 

 Besöksadress och mottagning: 

 Spångatan 20, Malmö.  KARTA 
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