
I HVERDAGEN
FLOW

– NAVIGASJON MELLOM STRESS, KAOS OG KJEDSOMHET
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Flow hører inn under begrepet positiv psykologi  

som fokuserer på det som fungerer for oss men

nesker, vårt potensial og våre muligheter.

Mennesker presterer bedre hvis de kommer  

i flow fremfor å havne i sfæren kjedsomhet eller 

stress og angst. Dette gjelder på alle områder  

i livet. Mange har sikert selv opplevd slike 

magiske øyeblikk enten i lek som barn, gjennom 

idrettsprestasjoner som de er fornøyd med, i 

samtaler med interessante personer, på jobben 

eller gjennom musikk eller andre kulturopplevel

ser.

Vi mener det å finne sin flowsone vil være en 

god måte å navigere på i en stressende hverdag.

Vi tar utgangpunkt i Mihaly Csikszentmihalyis 

flowteori, men har også et ønske om å vise hvor

dan moderne mennesker i Norden opplever flow 

i sin hverdag.

Noen av dem som deler sin historie om flow 

i hverdagen. er fotballtrener Nils Arne Eggen, 

forfatter Hans Olav Lahlum og multikunstner Pia 

Myrvold. Men vi har også møtt helt vanlige men

nesker som opplever mye flow på arbeidsplassen, 

gjennom drett, på skolen eller i forbindelse med 

andre aktiviteter. 

Historiene viser at flow oppleves forskjellig, 

men at det av alle oppleves som noe positivt, og 

at det gir en god følelse etterpå. Vi har sett at det  

er noen faktorer som fremmer flow uansett vilkår,  

og at opplevelsen opptrer i de fleste menneskers  

hverdag.

Vi håper boka kan både være nyttig og interes

sant å lese. Her er det også intervjuer med noen 

av flowforskningens ledende personer, som 

Mihaly Csikszentmihalyi, Antonella Delle Fave  

og Martin Seligman.
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