Menneskene omkring dig har betydning for dit velvære

Lykken afhænger også af de andre

F

or nogle uger siden beskrev jeg et ganske nyt koncept indenfor den positive
psykologi kaldet »blomstrende«. Blomstrende er blot et sexet ord for høj grad
af velvære. Jeg har også tidligere beskrevet en
»velværeteori«, som foreslår, at der findes tre
taktikker, som man kan anvende for at forbedre ens overordnede udgangspunkt i relation til velvære.
Den første involverer, at man investerer i sit
biologiske velvære gennem god søvn, motion
og sund mad. Den anden involverer personlig
udvikling fra nakken og op ved brug af taktikker fra den positive psykologi, den traditionelle psykologi og sågar den populære personlige
udvikling. Den tredje handler om at omgive sig
med mennesker, som kan give positive input.
Det er den tredje taktik, som jeg vil beskæftige
mig med i denne uges klumme.
Professor Chris Peterson fra University of
Michigan, en af den positive psykologis stiftere, hævder at han kan opsummere sin forskning indenfor velvære med en sætning »Andre
mennesker har betydning«. Sætningen bakkes op af et væld af data, som viser, at mennesker ikke alene påvirker vores humør og opførsel, men de bidrager også til vores helbred,
levealder, succes og ja, vores lykke og velvære.
Nogle mennesker vil måske mene, at en positiv attitude og at løfte andre menneskers humør »over the top« er en opgave, som kræver
personligheder som Ole Henriksen.

Losada linjen
Jeg anbefaler, at skeptikerne husker en
ting, og det er tallet: 2,9013. Det synes
måske som et arbitrært tal, men det
er baseret på massevis af matematiske
modeller udarbejdet af psykolog Marcial Losada. Tallet er baseret på en beregning.
2,9013 positive interaktioner til hver enkelt
negativ interaktion, også kaldet »Losada linjen«. Losada har således demonstreret, at det
kræver tre positive kommentarer, oplevelser
eller tilkendegivelser at undgå effekten af en
negativ. Mennesker, som ligger under Losada
linjen, vil være i underskud i relation til velvære og ikke være i stand til at blomstre.
Organisationer og virksomhedsteams, som
ligger under Losada linjen på 2,9:1, vil se et fald
i produktivitet og præstation. Losada og hans
team har fundet, at virksomhedsteams, som
præsterer bedst, har en ratio på 6:1! At skabe et
arbejdsmiljø, hvor der er 6 positive kommentarer, oplevelser eller tilkendegivelser for hver
negativ, er formentlig uopnåeligt uden uddannelse og en disciplineret indsats af både ledere
og medarbejdere.

Ratioen kan trænes
Losada og kollegaer undersøgte, hvad der sker
i et firma, som er placeret under Losada linjen.
De undersøgte, om ratioen kunne ændres i et
firma i vanskeligheder, gennem bevidst træning. Firmaet havde ved forsøgets start, ikke
overraskende, en ratio på 1,15:1 – og var altså
under Losada linjen. Firmaets ledere blev herefter trænet i vigtigheden af at opretholde en
positiv ratio ved at give mere positiv feedback,
opmuntring og med fokus på positiv interaktion med deres teams. Efter træningen steg
den gennemsnitlige positive ratio til 3,56:1
– over Losada linjen.
Disse resultater demonstrer, at det er muligt
at øge ratioen gennem simpel træning, samt
at ledernes opførsel smittede af på medarbej-

dernes opførsel. Det mest imponerende var
dog, at præstationen på de enkelte teams steg
med mere end 40 procent. Adskillige studier
har demonstreret, at medarbejdere ansat i firmaer, som ligger over Losada linjen, udviser
et højere kreativt niveau, ukuelighed, sociale
ressourcer, produktivitet og fleksibilitet – faktorer, som er essentielle for succes på jobbet.
Hvorimod teams, som ligger under Losada
linjen, typisk ender med at være dårligt fungerende og er karakteriseret ved selvoptaget
adfærd, snæversynet tilgang, negativitet, evig
beklagelse og manglende fleksibilitet.
Ægteskabet kræver 5:1
Voksne mennesker tilbringer omkring en
tredjedel af deres vågne liv på jobbet, så med
den betragtning in mente må man håbe, at
en positiv ratio på jobbet også påvirker den
enkeltes privatliv. Den verdenskendte ægteskabsekspert Dr. John Gottman, har fundet,
at en 2,9:1 positiv ratio går i retning mod skilsmisse. Det betyder, at Losada linjen ikke er tilstrækkelig, når det gælder om at få et ægteskab
til at fungere.
Det ser ud som om, vi har behov for en positiv ratio på 5:1 for at være lykkelige i ægteskabet og for at skabe et godt et af slagsen. Det
betyder, at vi skal komme med fem positive
udtalelser for hver kritisk udtalelse til vores
partner. For de fleste mennesker vil dette
kræve en bevidst disciplineret indsats og derfor vil ethvert positivt skub, man kan modtage
fra jobbet eller venner være medvirkende til at
fylde tanken med energi. Energi, som kræves
for at skabe en 5:1 positiv ratio på hjemmefronten.
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For meget af det gode
Losadas matematiske model viser, at
den positive effekt vil begynde at falde
ved eller over en ratio på 11:1. Forskning
foretaget af den fremtrædende psykolog
og professor, Barbara Frederickson fra University of North Carolina, har vist, at de positive
fordele forsvinder, og at miljøet bliver ødelæggende ved en ratio på 11:1.
Der er helt sikkert mange forklaringer på
dette fænomen, men en af de vigtigste er formentlig ordet »autentisk«. Det er bare ikke naturligt at være så positiv, og når man befinder
sig i et evigt rosende miljø, hvor der aldrig er
kritik eller tungsind, så tror man instinktivt,
at det ikke er virkeligt og stopper med at tage
det positive seriøst. Det er sandt i mange af livets aspekter, men mere er ikke altid bedre.
Der en øvre grænse for den positive ratio, men
det er vigtigt at huske, at meget få personer eller virksomheder behøver at bekymre sig om
dette. For de fleste personer og virksomheder
kræver det en del arbejde blot at krydse den
positive tærskel på 3:1. B
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