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3:1-metoden 
 

Våra tankar styr våra känslor och våra känslor påverkar både vårt mående och våra 

prestationer. Så vad händer när vi styr våra tankar och därmed vår interna och 

externa kommunikation till det mer positiva? Och vad är 3:1-metoden? 

 

Psykologiprofessorn Barbara 

Fredrickson och psykologen Marcial 

Losada anser att det finns ett mått på 

relationen mellan positiva och 

negativa känslor som avgör hur bra vi 

kommer att må och hur bra resultat vi 

därmed kommer att prestera. 

 

The ”critical positivity ratio” är enligt 

deras forskning 2,9013 och de menar att där går gränsen som avgör huruvida 

människor ska växa och blomstra eller mattas av och tyna bort. 

 

Min egen helt ovetenskapliga övertygelse är att ”det är när människor mår bra som 

företag går bra” så jag blir ju nyfiken på hur det här kan tillämpas i praktiken för att 

öka välbefinnande och resultat. 

 

Nyckeltal för välmående 

Fredricksons och Losadas studier har ifrågasatts och kritiserats samtidigt som de har 

fått stöd i andra studier. Oavsett vilket så tror jag att du håller med mig om att alla 

människor växer när de blir sedda, får beröm och blir bekräftade.  

En så enkel sak som att ge en komplimang kan ju vara en riktig må-bra-injektion och 

jag tycker vi borde göra det oftare. Både till oss själva och till andra. När gav du dig 

själv en komplimang, en high-five eller en stärkande klapp på axeln senast? 

 

3:1-metoden 

När relationen mellan det positiva och negativa i dina tankar och ord, såväl i det du 

säger till dig själv som i kommunikationen med andra människor, är 3:1 så mår vi 

bättre. 
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Professor John Gottman, relationsexpert, menar att i de lyckligaste äktenskapen är 

relationen 5:1. 

Ännu högre siffra tycks finnas i högpresterande team. Där är relationen 6:1 till det 

positivas fördel. 

 

När vi når relationen 11:1, eller enligt Fredrickson och Losada: 11,6346, då slår vi i 

taket och det blir sliskigt. Vi tappar trovärdigheten och därmed den positiva 

effekten. Det kan upplevas som naivt, inställsamt och oärligt när det bara är 

fantastiskt, underbart, gullegull och ”puss puss söta du” hela tiden. 

 

Intressant övning 

Bestäm dig för att under en dag, eller åtminstone några timmar, noga notera vilken 

relation du själv har mellan positivt och negativt i 

a) Hur du kommunicerar med dig själv i din inre dialog, värderar händelser, 

kommenterar dina egna handlingar och prestationer, tankar som dyker upp 

etc. Hur många plus och hur många minus? 

b) Hur du kommunicerar med omvärlden, ger beröm och kritik, kommenterar 

människor och händelser och vilka tankar du får när du betraktar det som 

sker. 

Använd gärna den här mallen. Skriv ut den och ha den med dig i fickan eller i 

väskan. Dra ett streck för varje observation du gör och fundera sedan över vilket 

utfall du fick och om det är något du vill ändra på.  

Överkursen är att studera andras kommunikation fast börja med dig själv!! 

 

 Positiva Negativa 

Internt – 

kommunikationen 

med mig själv 

  

Externt – 

kommunikationen 

med andra  

  

Summa 
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Lycka till och hör gärna av dig om du vill kommentera innehållet eller om du vill veta 

mer om hur jag som coach, föreläsare och konsult kan hjälpa dig och din organisation 

att utvecklas. 

 

 

För Din framgång, 

 
Johan Dahl Utveckling 
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Happiness is when what you 
think, what you say, and what 

you do are in harmony. 
 

Mahatma Gandhi 
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