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Hej och välkommen till Futurebook Challenge. 
 
Vi är som vanligt glada och tacksamma över att du är med oss idag när vi utforskar den fasci-
nerande livskategorin som vi började med i förra avsnittet, ditt sociala liv. Den här kategorin är 
en otroligt stor och berikande del av våra liv, - också oerhört viktig, kanske viktigare än de flesta 
inser. Och vi talar inte bara om allt nöje och den mentala och känslomässiga rikedom som ditt 
sociala liv kan ge. Vi pratar även om din framgång eller din uteblivna framgång som människa.
Idag kommer vi att utforska några djupgående principer som kommer att avslöja hur höga insat-
serna verkligen är i denna kategori. Vi ska också göra en kraftfull övning som har potential att, 
på riktigt, - ta ditt sociala liv till nästa nivå. Vårt mål med denna utmaning är att verkligen hjälpa 
dig att starta processen med att skapa ett extraordinärt liv - för dig själv. Ett liv som håller en 
hög nivå och kvalitet inom alla våra viktiga områden i livet. Och för att nå dit behöver vi absolut 
högkvalitativa vänskapsrelationer. Vi behöver inte goda vänskapsrelationer för att överleva, men 
vi behöver djupa och kvalitativa vänskapsrelationer för att ha ett extraordinärt liv. Vänskapsrela-
tioner av den här kalibern utökar vår förmåga att lära, växa och njuta av livet. De ger oss kvalitet 
och en enorm rikedom i livet som vi kanske aldrig skulle kunna uppnå om vi var ensamma.
 
De är oumbärliga när det kommer till att möta våra grundbehov att vara i ett sammanhang, 
känna gemenskap och att bjuda in både skratt och äventyr i livet. Även när man pratar yrkesliv, 
karriär och framgång är kvalitativa relationer oumbärliga eftersom business i sin renaste form, 
handlar just om relationer. Där dåliga yrkesrelaterade relationer helt klart både kan påverka vår 
ekonomi och vår framgång och det är inte bara lösa antaganden, utan ett kvantifierbart faktum. 
Vetenskapliga studier visar att vår framgång i livet är en direkt återspegling av vad vår innersta 
sociala grupp förväntar sig av oss.  Vi kommer att dela med oss av några resultat från en av de 
viktigaste studierna som någonsin genomförts om mänsklig utveckling historiskt sett. Studien 
kallas Grant Study (en del av Grant Study of Adult Development) och som genomfördes 1938 - 
1944 där man följt 268 fysiskt och mentalt hälsosamma manliga studenter från Harvard College. 
Studien genomfördes parallellt med en annan studie, ”The Glueck Study”, och som inkluderade 
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en grupp av 456 missgynnade, manliga innerstadsungdomar under perioden 1940 - 1945. Nu 
kanske du undrar varför vi har valt att ta med några så gamla studier, men de är båda otroligt 
viktiga såväl som tidlösa, så de är fortfarande aktuella. Kanske mer aktuella än någonsin…  
Männen utvärderades minst vartannat år genom frågeformulär och information från deras läkare 
och i många fall genom personliga intervjuer. Studiernas mål var att bestämma vilka faktorer 
som bidrar mest till människans utveckling, rapportera om alla aspekter av det manliga livet,  
inklusive relationer, politik, religion, alkoholanvändning och nästan allt annat du kan tänka dig 
inom detta ämne. Det förvånande utbudet av psykologiska och antropologiska och fysiska 
egenskaper som de spårade i den här studien, indikerar hur uttömmande och kvantifierbara 
forskningsdatat var. De höjdpunkter som vi delar med oss av här, kommer göra att du förstår 
varför vi valt citera den här studien inom den sociala kategorin medan några bara är riktigt 
intressanta fakta som faktiskt inte har något att göra med den sociala kategorin alls, utan mer är 
lite kuriosa och intressant vetande men som ändå blir viktigt i den här kontexten.   

Till exempel visade den här studien att våra liv fortsätter att utvecklas i våra senare år och ofta 
blir vi mer tillfredsställda på äldre dagar än vi var i våra tidigare år. Männen i den här studien är 
nu i 90-års åldern och många av dem har haft sina bästa år i sina senare år. Det visade emellertid 
också att de människor det går bra för som äldre nödvändigtvis inte behövde varit framgångs-
rika tidigt i livet eller i mitt-i-livet perioden och vice versa. Det verkar faktiskt som om det aldrig 
är för sent att skapa ett bra liv för sig själv. Och det verkar inte heller vara för sent att levla i våra 
liv när vi blir äldre – Visst är det härligt! Studien bekräftar att det definitivt är möjligt att återhäm-
ta sig från en eländig barndom. Att vi kan göra ett aktivt val om att skriva en ny story om vår 
barndom. Många män i den här studien har gjort det. Minnen av en lycklig barndom är dock 
en livslång källa till styrka för dem som hade en bra barndom. Studien visade vidare att äkten-
skapet ger mycket mer glädje efter 70 års åldern, vilket är ganska coolt och överraskande. Den 
bekräftade även att fysiskt åldrande efter 80 bestäms mindre av ärftlighet än av de vanor som 
du bildade före 50 års ålder, så är du yngre än 50 är det hög tid att tänka till nu! Men även vi 
över 50 har allt att vinna på att också göra det…
  
Men, och det här är en av anledningarna till varför vi har valt att ta med studien i den sociala 
kategorin, – goda relationer hade en stor avgörande skillnad på vår inre kraft. Den största upp-
täckten av Grant-studien, den som man oftast hänvisas till, och orsaken till att vi citerar den här, 
- är den starka korrelationen mellan värmen i dina relationer och din hälsa, din lycka, din ekono-
miska framgång och även längden på ditt liv. Så vi har allt att vinna på att skapa och utveckla 
goda, varma, djupa och nära relationer i våra liv.

Vi kan ibland uppleva att vi får offra något för att vinna något annat – att vi inte kan ha en op-
timal karriär och ett bra förhållande samtidigt, eller att du inte kan vara tillsammans med de 
människor du älskar så mycket som du borde och samtidigt ha en strålande karriär. I slutet av 
våra liv kommer ingen av oss att säga, ”Jo, jag önskar att jag skulle ha arbetat mer eller att jag 
hade fått mer gjort. Vi säger snarare, ”Jag önskar att jag skulle ha spenderat mer tid tillsammans 
med de människor jag älskar”. Men tack vare Grant Studien kan vi se en stark koppling mellan 
förhållandena i kategorierna, din hälsa, din kärleksrelation, föräldraskapet, ditt sociala liv, alla de 
goda relationerna i ditt liv, karriär och ekonomisk framgång. Studien visar väldigt tydligt att goda 
personliga relationer faktiskt kan förbättra din karriär och ekonomiska framgång. Allt det här låter 
förmodligen ganska självklart, för visst är det väl så att om du presterar bra i din karriär, om du 
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har goda vänner som uppmuntrar och inspirerar dig, som ger dig råd, som bryr sig om dig och 
din utveckling och bidrar till din framgång istället för att vara omgiven av människor som drar 
dig ner hela tiden. Självklart påverkar båda casen situationen i stort, men studierna visar på en 
djupare bild av vinningarna. Om du har ett lugnt och hälsosamt familjeliv, i stället för ett stressigt 
och dysfunktionellt, är det väl klart att du skulle ha lättare att prestera lite bättre i din karriär. Om 
du har ett kärleksfullt och stöttande kärleksförhållande istället för ett förhållande som dränerar 
dig hela tiden, tror du inte att du skulle ha lite mer framgång överallt i ditt liv då?

Det viktigaste i Grant-studien är, och vi citerar: ”De 75 år och 20 miljoner dollar som satsats 
på denna studie pekar på en enkel slutsats, lycka ÄR kärlek - punkt.” En ganska djupgående 
slutsats för denna långa vetenskaplig studie av mänsklig utveckling i historien. Enkelt sagt, om 
vi vill ha ett lyckligt och tillfredsställande liv är våra relationer nyckeln. Både relationerna runt oss, 
men även relationen till oss själva som är så lätt att glömma vilket gör det självklart för oss att ha 
ett stort fokus på vårt sociala liv. Nu förstår nog de flesta att vänskap är viktigt och de förstår att 
vänskap tar energi precis som allt annat vi bryr oss om i livet. M a o; Att skapa och underhålla 
vänskap tar energi. Och Grant Studien visar tydligt varför det är så viktigt att investera klokt i 
denna kategori av ditt liv. 

Så inför dagens övning ”att utveckla djupa vänskapsrelationer” kan du inspireras av de sociala 
strategier som vi kommer att dela med oss av, eller genom att skapa egna och därefter genom-
föra dessa under resten av din utmaning. Här är några bra strategier som du kan överväga.

1.  Bli klar över dina sociala värderingar vilka är grundfundamentet för alla dina andra sociala 
mål. Skriv en lista över de saker som inte är förhandlingsbara för dig i dina vänskapsrelationer, 
saker som du inte kan leva utan som exempelvis positivitet och sådant som du inte vill leva 
med, som exempelvis negativitet. Det här är en superbra strategi. Enormt kraftfull när man sät-
ter den i verket. 

2.  Den här strategin är hardcore – bli av med bojstenarna i ditt liv! Fråga dig själv, -uppmuntrar 
människorna som omger mig just nu, mina förhoppningar och drömmar? Pushar de mig framåt 
i livet? Om inte, kanske du ska ha som strategi att spendera mindre tid med dem? Tuffa banda-
ge, absolut, - men som kan ge dig magiska resultat. Vi på Futurebook har använt oss av denna 
metod i många år nu och så snart vi väljer bort någon, så gör det plats för nya goda, utvecklan-
de relationer. Du behöver inte göra någon stor sak av det, mer ett statement för dig själv. Kan-
ske du redan känt att energin i relationen börjat ta slut? I så fall kanske du bara kan ”glida ut till 
vänster” och låta relationen rinna ut i sanden och du ska se att du kommer få så mycket skö-
nare liv och bättre resultat om du vågar göra det. Är det någon du inte kan göra en fade out på, 
kanske en familjemedlem, är två saker nödvändiga, 1) Ta initiativ till en förändring av er relation. 
2) Ändra ditt förhållningssätt till personen i fråga och er relation.

3.  Öka kvalitén på ditt sociala nätverk. Ge dig ut och leta efter inspirerande, passionerade per-
soner att omge dig med. Människor som håller en högre standard, (som har ett sunt fokus på 
sig själva och livet) som har ett högre lägsta läge, som kommer att ge dig massor av positivitet i 
ditt liv, som kommer att motivera och inspirera dig och pusha ditt liv framåt. Den här övningen är 
verkligen värdefull – så vi vill rekommendera dig att testa!
4.  Skapa mentorer i världsklass! Börja med att spendera tid runt de människor som du verk-
ligen beundrar på grund av den framgång som de har skapat i ett eller flera områden i sitt liv. 
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Kanske du har en gammal chef som du har som förebild, en mormor, kollega eller god vän som 
du ser upp till och kan lära dig av, eller knyt nya kontakter med inspirerande personer. Den här 
strategin är en riktig killer som vi starkt rekommenderar att pröva!

5.  Skapa ett virtuellt socialt nätverk, som använder teknik för att underlätta barriärerna av tid 
och rum och omger dig med visdom och vägledning till allt du behöver och önskar. Det är ett 
modernt och bra sätt att skapa nätverk som matchar kriterierna (LinkedIn, Instagram, bloggar, 
poddar, artiklar etc.). 

Så, det var några mycket effektiva strategier som tar ditt sociala liv till nästa nivå. Vill du kanske 
hellre hitta egna strategier, - kör! Eller blanda? Gör det som känns bäst för dig. Det vi önskar 
är att du väljer några kraftfulla sociala strategier som du kan implementera i ditt liv under resten 
av din Futurebook Challenge. Detta kommer inte bara att förbättra ditt sociala liv. Det kommer 
att pusha hela ditt liv framåt och du kommer att se att hela ditt liv kommer att bli bättre som ett 
resultat av ditt goda arbete med att sortera bland dina relationer.

SUMMERING 
1. Ditt sociala liv påverkar din framgång eller uteblivna framgång som människa. 
2. Några av de sociala strategierna är:  - Ta reda på dina sociala värden - Bli av med dina 
”bojstenar” i ditt liv - Öka kvalitén på ditt sociala nätverk - Skapa en bank av världsklass mento-
rer - Skapa ett virtuellt socialt nätverk.

Lycka till nu så ses vi i nästa avsnitt!

Michelle Dandenell & Lili Öst
Team Futurebook
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