
Når du ser tilbage på dit liv, er der så 
noget, du ønsker, at du kunne ændre? 
De fleste af os ville nok sige ja - og vi er 
ikke alene om det synspunkt ifølge en ny 
Northwestern University undersøgelse, 
som kategoriserer og rangerer de største 
fortrydelser i livet. Hvad kan vi så bruge 
det til? Jo, fortrydelser hjælper med at 
belyse fejl, vi har gjort, og gør at vi kan 
lære af dem.

Erkendelsen af fortrydelser kan 
motivere os til at foretage positive 
forandringer i vores liv. Blandt de mere 
fascinerende resultater var, at mere end 
dobbelt så mange kvinder som mænd 
(44 % i forhold til 19 %) rapporterede om 
en kærligheds-eller familierelateret 
fortrydelse, hvorimod mænd var lidt 
mere tilbøjelige end kvinder til at have 
karriere- eller uddannelsesrelaterede 
fortrydelser.

Læs videre for at se, hvilke andre store 
fortrydelser deltagerne i undersøgelsen 
rapporterede om - og hvordan dine egne 
personlige fortrydelser er sammenlignet 
med disse.

Romantiske  
fortrydelser
Hvis du stopper op og tænker på alle de 
triste kærlighedssangtekster - den du lod 
gå, den eneste ene, der knuste dit 
hjerte, og den, du aldrig skulle have 
været sammen med i første omgang - vil 
du ikke blive alt for overrasket over at 
erfare, at 18 % af de adspurgte satte et 
romantisk forhold øverst på listen over 
livets store fortrydelser. Ønsker du at 

forhindre, at dit nuværende eller det 
næste forhold går i stykker? Lær at være 
fair. Det at undgå konflikter kan være 
dødens kys i et forhold, men vend heller 
ikke al vrede imod hinanden. Brug i 
stedet bevidstheden om smerte og 
vrede til mere direkte og konstruktivt at 
udtrykke dine behov og bekymringer.

Familierelaterede  
fortrydelser
Har du ikke talt med din søster, siden I 
boede under samme tag? Den næst 

mest almindelige type fortrydelser var  
familierelaterede, rapporteret af 16 % af 
deltagerne. Blandt de mere udbredte 
problemer var uenigheder eller skænde-
rier, der eskalerede ukontrolleret. I 
mange tilfælde ønskede deltagerne, at 
de havde løst familiens problemer 
tidligere, hvis de skulle have været løst. 
Det kan være svært at løse konflikter 
med de personer, vi er tættest på, især 
efter lang tid. Overvej familieterapi, hvis 
du ikke kan løse konflikten på egen hånd.

De 10 største fortrydelser i livet

Ville, skulle, kunne:  Hvad fortryder du? 
Fortrydelser - du har sikker haft et par stykker. Lige fra den store kærlighed, du lod gå til valg 

af forkert karriere! Se de mest almindelige årsager til fortrydelser i en ny undersøgelse.

Af Bodil Andersen 

Uddannelsesrelaterede fortrydelser
Har du nogensinde ønsket, at du havde studeret lidt hårdere i 
gymnasiet eller havde gjort det lidt bedre på handelsskolen? 
Undersøgelsen viste, at 13 procent af deltagerne havde uddannelses-
relaterede fortrydelser, såsom ikke at have studeret lidt hårdere, ikke 
at taget en anden linje på gymnasiet, og ikke at have gået i skole 
længere. De med et lavere uddannelsesniveau var mere tilbøjelige til 
at have uddannelses-relaterede fortrydelser end de, der fik høje 
karakterer og en videregående uddannelse.

Karriererelaterede fortrydelser
Har du nogensinde sagt nej til et job, for derefter at være plaget af 
”hvad nu hvis” i månedsvis eller årevis, kan du forholde dig til de 12 
% af deltagerne, der rapporterede om en karriererelateret fortry-
delse. Mange mennesker rapporterede om en følelse af, at de havde 
valgt den forkerte karriere. Meget interessant viste det sig, at desto 
mere uddannelse deltagerne havde, desto mere sandsynligt var det, 
at de ønskede, at de havde valgt en anden karriere.

Finansielle fortrydelser
Fortrudt at du ikke investerede i aktier eller et selskab, der 
viste sig at være meget indbringende? Investeret hele din 
livsopsparing i et hjem kun for at se dets værdi styrtdykke? 
Hvis du kæmper med pengerelaterede fejltagelser, er du ikke 
alene - nævnt af 10 % af de adspurgte. 

Forældrerelaterede fortrydelser
Det er ikke nemt at opdrage børn, som indrømmet af 9 % af 
undersøgelsens deltagere, der rapporterede om fortrydelser i 
forhold til deres børn. Adskillige deltagere sagde, at de 
ønskede, at de havde brugt mere tid sammen med deres 
børn, og at de burde have været mere eller mindre strenge. 
Andre almindelige forældrefejltrin var at være for kritiske over 
for et barns adfærd, ikke være mere opmærksomme på 
skolearbejde og ikke genkende tegn på et alvorligt problem, 
såsom stofmisbrug eller en spiseforstyrrelse.
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Sundhedsrelaterede fortrydelser
6 % af de adspurgte fortrød mest noget med hensyn til deres sundhed, 
såsom ikke at gå til lægen oftere, dårlige spisevaner og ikke at motionere. 
De fleste personer med helbredsproblemer fortrød, fordi de kunne have 
undgået disse betydelige sundhedsmæssige problemer. De følte, at 
sådanne problemer kunne have været forhindret, eller ville have været 
mindre alvorlige, hvis de havde taget bedre vare på sig selv. Heldigvis er det 
aldrig for sent at foretage positive sundhedsmæssige forandringer, og selv 
bittesmå ændringer kan have en enorm indflydelse på dit generelle velvære. 

Bøn og meditation hjælper os med at slappe af, 
hvilket kan sænke blodtrykket, få hjertefrekven-
sen til at dale og lette muskelspændinger - alle 
meget sunde påvirkninger.

Samfundsmæssige  
fortrydelser
Ønsker du, at du havde været mere involveret i 
dit barns skole eller velgørende aktiviteter? Så er 
du blandt de 1,5 % af de adspurgte, der bekla-
gede ikke at have været frivillige eller at tale mere 
åbent om problemerne i deres samfund. En 
ekstra bonus er, at masser af undersøgelser viser, 
at det at give en hånd med er godt for din 
mentale og fysiske sundhed. 

Venskabsrelaterede fortrydelser
Personer med venskabelige fortrydelser – ca. 4 % af de adspurgte 
– fortrød ofte, at de ikke havde holdt et venskab vedlige. Som med 
familieproblemer var mange falmede venskaber resultatet af en 
misforståelse eller uenighed. Hvis du føler dig skyldig i et glemt 
venskab, skal du tage telefonen eller sende en e-mail. Lav konkrete 
planer med den ven, du vil holde kontakten med, om at mødes til 
frokost eller tilbyd en ”lad os begrave stridsøksen”-undskyldning til 
en mistet ven. Sandsynligvis savner din ven også dig og er klar til 
at genoplive venskabet.

Religionsrelaterede fortrydelser
Ifølge Pew Research Center siger næsten 6 ud af 10 af amerikan-
ske voksne, at religion er meget vigtigt i deres liv. Men på trods af 
disse forholdsvis store tal - eller måske på grund af dem – havde 3 
procent af de adspurgte fortrydelser i forbindelse med noget 
åndeligt. Almindelige fortrydelser var ikke at gå i kirke nok eller 
foretage valg, som folk senere følte var umoralske og ikke i 
overensstemmelse med deres religiøse overbevisning. I stedet for 
at føle dig overvældet af åndelig skyld, så prøv på at genskabe 
forbindelsen med din tro på en positiv måde. 

Du kan læse flere 
artikler fra  

Liv & Sjæl på 
www.livogsjael.dk 
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