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En relation, ett misstag eller en konflikt på en arbetsplats. Många av oss har 
tankar som går på repeat i hjärnan och som slukar alldeles för mycket energi. 
Katja Munk Brandt vill hjälpa oss att släppa dem. 

Text: Astrid Adelgren Foto: Anders Malmberg 

 
2019 sa Katja Munk Brandt upp sig för att starta eget. ”Jag tänkte att om det är dags att starta eget någon gång så 
ska det vara nu.” 
Bild: Anders Malmberg 
 
Katja Munk Brandt har sett det lite överallt: både på sina olika chefsjobb och som 
samtalsterapeut: människor som ältar. Det kan vara en gammal relation, att man 
förlorade det där jobbet för länge sedan, eller kanske en miss som är för sent att göra 
något åt. 

Att reflektera är i sig bara positivt, menar Katja Munk Brandt. Men när det är 
samma tankar som återkommer, utan att man tar sig vidare, kan det bli ohälsosamt. 

– Det är väldigt många människor som ältar väldigt länge. Någonstans får man 
försöka tydliggöra för sig själv: vill jag lägga min energi på det här? säger hon när vi 
ses i den ljusa lägenheten med färgglad konst på väggarna på Drottninggatan i 
Helsingborg. 



 
Målandet är viktigt för Katja Munk Brandt. Den gröna tavlan till vänster, som heter Always behind you, målade 
hon till sin dotter i samband med att hon skulle flytta till Uppsala. 
Bild: Anders Malmberg 
 
Så hon bestämde sig för att skriva en bok för att försöka hjälpa människor att komma 
ur de malande tankarna. I våras kom ”Sluta älta, acceptera och gå vidare” ut, som 
innehåller en rad praktiska övningar. Hon ger också en kurs på samma tema. 
Huvudmottot är att acceptera sitt problem, se det med distans – och att skapa en 
medvetenhet kring sina egna tankar och känslor. 

Hon exemplifierar med den kände munken Björn Natthiko Lindeblad, som gick bort 
tidigare i år. 

– Han sa att hans superkraft var att han inte trodde på sina egna tankar. Det tycker 
jag är ganska fint.  

Samtidigt är hon noga med att poängtera att det inte finns någon ”quick fix” när det 
gäller ältande.  

– Men när du har hamnat där så kan du kanske se ”oj, nu var jag här igen”. Det går 
att lära sig lite verktyg för att inte fastna i träsket.  

Hur ser dina egna erfarenheter ut av ältande? 

– Det var en arbetssituation där vi alla var missnöjda med samma chef. Det tar 
väldigt mycket fokus från det man egentligen ska göra på en arbetsplats. 

Boken ger hon ut inom ramen för Motivationsinstitutet, som hon driver 
tillsammans med sin man hemma från lägenheten i Helsingborg. Trots att hon 
startade företaget precis före pandemin har det flutit på – just nu med ett uppdrag 



som arbetscoach, som hon gör åt en underleverantör till Arbetsförmedlingen. 
Dessutom jobbar hon just nu som tillförordnad kulturskolechef på Dunkers 
kulturhus – där hon även tidigare arbetat, och som var självaste anledningen till att 
hon flyttade till Helsingborg för tio år sedan. 

 
Boken kom ut i våras och har fått bra respons, berättar Katja Munk Brandt. 
Bild: Anders Malmberg 
 
Drivkraften som går som en röd tråd genom hennes olika sysselsättningar är att få 
människor att känna mer livsglädje, det som hon beskriver som "wow" i livet. 

– Släpper du det som bekymrar dig så kan du fylla det hålet med något positivt 
istället. Kanske vara med nära eller kära eller gå en utbildning som intresserar dig. 

Själv läser Katja Munk Brandt just nu en konstkurs på distans parallellt med sina 
uppdrag. 

– Det är ett sätt att slappna av och göra något oplanerat och prestationslöst. En 
kontrast till arbetslivet.  
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