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Konsten att fördärva sitt liv – eller inte

1

Vilken period i människans liv 
är i genomsnitt lyckligast?

När barnen flyttar hemifrån!

2

Störst lycka

• 3) Använda själv

• 2) Ge bort
• 1) Använda tillsammans!

3 4

Det största av alla misstag är
att inte göra något eftersom

man bara kan göra lite!

5

Konsten att fördärva sitt liv – eller inte:

• Bakgrund

• Hur man saboterar sitt liv
• Hur man lever ett gott liv

• Tips
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Vad händer?

• Vi lever längre

• Mer fritid
• Materiella tillgångar ökar

• Bättre sjukvård
• Antalet väpnade konflikter går ner

• I världen – svält, fattigdom, analfabetism minskar

7 8

9

Vi upplever att livet är fullt av problem!

• Ekonomin

• Familjen
• Arbetet

• Sjukdomar
• FOMO

• Relationer
• Mening

• osv

10

Existentiella risker

• Klimatförändringar

• Krig med massförstörelsevapen

• Artificiell intelligens

• Pandemier

• Risk X

11

Vi har det egentligen ganska bra – om det inte vore 
för att…

…människor gör sitt bästa för att skapa 
problem och sätta krokben för sig själva. 

…här är råd och tips så att livet blir grundligt fördärvat!

Jag säger: 
Ska man göra något ska man göra det ordentligt, så…
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Kom ihåg – vill du leva ett bra liv….

…. så gör du precis tvärtom! 

14

Hur man sabbar en parrelation
• Gräl

• Sura
• Tjata
• Kräva bekräftelse

15

”Gräl är utvecklande och positivt för relationen”

- Lika sant som att gossedjur pratar med 
varandra när vi lämnar rummet.

16

Gräl enligt svensk ordbok:
s

”Retlig, högljudd, respektlös diskussion med 
mera invektiv och dylikt än egentliga argument”

• I genomsnitt 6 gräl per vecka
• Släktingar, pengar, sex, hushållsarbete
• 69 % av äktenskapliga konflikter blir aldrig lösta

Forskning visar:

17

Hur man grälar sönder en relation – 5 knep

1. Dra upp gamla oförrätter 
2. Använd gärna formuleringen ”Alla tycker att du …”
3. Låt aldrig partnern tala till punkt
4. Avsluta helst inte grälet samma dag 
5. Ge dig aldrig! Det är viktigare att vinna än att ha rätt
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Sura och tjata
I genomsnitt surar människor 1 timme och 52 

minuter per dag!

(Hur orkar man?)

19

Att tjata hål i huvudet på partnern

Relationer där det tjatas mycket:

Dödligheten är 2 ½ gånger förhöjd hos män

Ingen ökad dödlighet hos kvinnor 

20

Ständigt behov av bekräftelse
– relationernas dödgrävare

Ju mer man begär desto mindre får man

21

Om du oroar dig för lite – här är 
några skäl att börja fundera:

• När fick du blommor senast?
• När sa din partner senast att hen älskar dig?
• När skrattade hen senast åt dina skämt?
• Tillbringar din partner inte mycket tid framför teve:n?
• Verkar hen inte disträ när du talar? 

Ni sitter och pratar:
• Telefonen ringer och din partner väljer att  svara
• Telefonen ringer och din partner väljer att inte svara

22

Leder till: Obalanserat förhållande
och sen tar det slut

23

Konsten att älta
Hur man förbrukar sitt liv genom att ständigt 

fundera över samma saker och aldrig komma fram 
till en slutsats
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Några förslag på ämnen att älta:

• Livsavgörande beslut

• Triviala beslut
• Det du inte kan påverka

• Det du har dåligt samvete för
• Det du tycker att du borde ha dåligt samvete för

• Allting annat

25

Hur man sabbar sitt liv genom att älta

1. Kom ihåg att inget problem är för litet, eller för stort, för att 
bli ältat.

2. Det finns alltid tid för att älta
3. En bra tidpunkt är i sängen när man precis ska somna

4. Om du närmar dig ett beslut, stanna upp och fundera lite till
5. Fråga gärna människor till råds, men tänk sen att du vet 

bäst själv

6. När beslutet är fattat fundera över om du borde gjort 
annorlunda

26

Vi mår bra av att älta

men det leder ingenvart

27

Man blir lycklig av att göra gott

Ett bra sätt att fördärva sitt liv…

…är att inte göra gott

28

Det är i alla lägen bättre att vara stolt och 
hålla på sin integritet än att erkänna sina 
misstag och be om ursäkt

Rätt eller fel?

29

Den som snålar och har mest pengar när 
man dör vinner

Rätt eller fel?
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Om man är sur och irriterad så har man 
banne mig rätt att visa det

Rätt eller fel?

31

Om någon är dum mot dig – glöm aldrig 
bort det och ta alla chanser att hämnas

Rätt eller fel?

32

När frågan om donation till välgörenhet 
kommer upp ska man komma med olika 
undanflykter, som att pengarna ändå 
försvinner i administration och korruption.

Rätt eller fel?

33

• 5 rätt Grattis! Du fördärvar redan ditt liv!

• 1 – 4 rätt Bra! Men du kan bättre

• 0 rätt Du är usel på att fördärva ditt liv

34

Att inte göra gott –
De gamla dödssynderna

Högmod
Girighet
Lättja
Frosseri
Lusta
Vrede
Avund

35

De nya dödssynderna

7) Girighet
6) Främlingsfientlighet
5) Trångsynthet
4) Översitteri
3) Hänsynslöshet
2) Hat
1) Falskhet
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De vanligaste lögnerna

• Tack, jag mår bra

• Jag ringer dig sen

• Kul att se dig

37

Om du vill leva ett bra liv….

…. så gör du precis tvärtom! 

38

Konsten att INTE fördärva sitt liv

• Gräla mindre

• Sluta sura
• Älta inte

• Gör gott

39 40

Konsten att vara en god 
medmänniska!
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43

Om bibliotekarien rör vid den som lånar en bok
– större chans att boken lämnas tillbaka i tid

44

45

Morotsprincipen
Lönsamhet

• Företagskultur med 2,4 %
liten uppskattning

• Företagskultur med 8,7 %
mycket uppskattning

46

Nackdelar med godhet?

47

Vem tjänar mest?

Osjälviska Själviska
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Vem tjänar mest?

Osjälviska Själviska

49

Vem får flest barn?

Osjälviska Själviska

50

Vem får flest barn?

Osjälviska Själviska

51

Vem mår bäst, är friskast och har 
flest sociala relationer?

Osjälviska Själviska

52

Vem mår bäst, är friskast och har 
flest sociala relationer?

Osjälviska Själviska

53

Hur ofta prövas vi?

Svar: Många gånger varje dag
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55

Ett omöjligt val?
Du kommer åkande i din bil en stormig natt och 
passerar en busshållplats i ödemarken där tre 
människor väntar på bussen:

1.En gammal kvinna som ser ut att vara svårt sjuk
2.En gammal vän som tidigare räddat ditt liv
3.Den partner som du alltid drömt om

Du har bara plats för en i bilen. Vem tar du med?

56

En möjlig lösning

Du ger bilnycklarna till vännen som kör 
den gamla damen till sjukhuset medan 
du stannar kvar med din drömpartner

57

En man vandrar på en väg och kommer till en 
vägkorsning. Han vet att den ena vägen leder till 
Sanningsbyn, där alla alltid talar sanning, och att 
den andra vägen går till Lögnbyn, där alla alltid 
ljuger. Vid vägkorsningen står en man som är 
från en av dessa byar. Vandraren får ställa en 
fråga – hur ska den formuleras så att han får 
reda på vilken väg som leder till Sanningsbyn?

58

Vilken väg leder till din by?

59

Träningspass

60
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Ska jag?

En ny medarbetare har anställts. Efter 
bara någon dag noterar du att han luktar 
svett. Veckorna går och svettdoften 
ligger tung. Vad gör du? 

1) Du låter honom förstå att han har ett problem
2) Du skojar om honom bakom hans rygg

3) Du gör ingenting

61

Välgörenhetsval
Det pågår två insamlingar på arbetet. I båda 
fallen förväntas du avvara 2000:- från lönen. 

Den ena samlar in medel för en ögonoperation 
åt en arbetskamrat som har fått gråstarr. 

Operationen kostar 20 000:-. Den andra samlar in 
pengar för ögonoperationer mot blindhet i ett 

utvecklingsland. Ditt bidrag kan rädda 5 
människors syn. Du har bara råd med ett bidrag.

Vem får pengarna?

62

Närhetsprincipen

63 64

65

Vi kan alla göra skillnad

66
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Det största av alla misstag är
att inte göra något eftersom

man bara kan göra lite!

68

69

Det största av alla misstag är
att inte göra något eftersom

man bara kan göra lite!

70

Vi kan förändras!

När vi blir äldre:
Emotionellt stabilare
Ökad medkänsla
Vänligare
Mer ansvarstagande

71

Vi kan förändras!

• 1)  Att vi blir medvetna om 
beteendet.

• 2) Att vi vill ändra på det.
• 3) Att vi är villiga att utföra 

det arbete som krävs.
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Några tips

73

Var generös

74

Välj bort konflikter

75

Årtiondets 
konfliktexpert

76

Man ska inte fly
begynnande konflikter

-man ska hantera 
dem med klokhet

77

Var ett föredöme

78
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Var ett föredöme

79

Tack för visat intresse!

www.stefaneinhorn.se
einhornstefan@gmail.com

Einhornfoundation.se
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