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Lär dig arbeta i 

            flow

”Tiden bara flög iväg. Och den ena tanken efter den andra 
avlöste varandra. Jag skrev ned alla tankarna i dokumentet 
på datorn och helt plötsligt hade jag fått insikten om hur 
jag skulle sätta ihop rapporten. Jag började skriva och både 
rubriker och texter liksom mina egna slutsatser kom till mig 
på ett sätt som var helt naturligt. Plötsligt förstod jag att det 
hade gått fyra timmar utan att jag ens hade tänkt på att äta. 
Faktum var att jag inte var hungrig, jag som aldrig har 
kunnat hoppa över en måltid. När jag till slut stängde ner 
datorn upplevde jag en känsla av eufori och stolthet på 
samma gång.”
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Så här beskrev en av mina del-
tagare, under en workshop om 
hjärnsmarta arbetssätt, hur det 

kändes att vara i flow, vilket fick flera 
andra i gruppen att nicka igenkän-
nande.

Jag är säker på att du har upplevt 
flow på något sätt i ditt liv. Ett tillstånd 
då du glömmer tid och rum och är fullt 
och djupt fokuserad och närvarande på 
en enda uppgift. Man kan säga att det 
är då vi mår som bäst och också preste-
rar som bäst. 

Det som är så fascinerande med flow 
är att vi kan höja vår kreativitet, kapa-
citet och prestation med upp till fem-
hundra procent enligt en tioårig studie 
och samtidigt få ett minskat stresspå-
slag.1 Att arbeta i flow kan beskrivas 
som att ”njutarbeta”. 

Ta en liten stund och fundera på det 
du just läste. Att bli femhundra procent 
mer produktiv låter ju helt otroligt. I 
teorin skulle du kunna få en hel veckas 
arbete gjort på enbart en dag! Tänk om 
vi oftare kunde hamna i flow, vilken 

enorm vinst för både människor och 
företag. Vilken otrolig höjning av krea-
tivitet och kapacitet och minskning av 
stress. 

Alla människor kan uppnå flow. Det 
är någonting du kan träna upp. Men för 
att komma dit behöver du förstå varför 
det sker och vad det finns för speciella 
triggers som hjälper dig att hamna i flow. 

Ögonblick av flow 
Kanske har du fått flow när du sitter 
och skriver, är på dansgolvet och ger 
dig hän åt en bra låt? Kanske får du 
flow när du springer i skogen, umgås 
med en vän och är djupt koncentrerad 
på ert samtal? Kanske har du flow när 
du är på jobbet och ska leverera ett vik-
tigt projekt du är försjunken i? 

Oavsett vilket har du säkert upplevt 
en skön känsla som är förknippad med 
flow. Mycket beroende på att du fak-
tiskt var hundra procent närvarande, 
men också tack vare ett lågt stresspå-
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slag och frisättning av flera hormoner 
som både ger välmående och drivkraft. 
Alla kan hamna i flow, oavsett om man 
är ledare, tjänsteman, konstnär, pro-
grammerare, idrottare eller frisör – det 
är ett universellt tillstånd. 

Det finns flera uttryck för flow:

• Psykologen, Abraham Maslow kall-
lade det för ”peak experiences”.

• Löparen, Jim Fixx kallade det ”run-
ners high”.

• Musikern, Miles Davis kallade det 
”in the pocket”.

• Idrottare, har kallat det ”being in 
the zone”. 

Förutom att jag älskar att vara i flow 
har det också varit ett sätt att höja min 
självkänsla och mitt självförtroende. 
Ofta inträffar mina flow-tillstånd när 
jag utformar en ny utbildning eller när 
jag skriver texter eller en bok. Jag är 
inne i en kreativ process där varje idé 
avlöser en annan då det helt enkelt inte 
går att sluta. Ett flow-tillstånd skapar 
en stolthet och glädje över att jag kan 
och vill prestera utan att det är förknip-
pat med yttre krav. Jag har aldrig känt 
att mitt syfte är starkare och klarare än 
när jag är i flow. 

Mihaly Csikszentmihalyi är en ung-
ersk professor i psykologi. Han har stu-
derat kreativitet och flow i flera decen-
nier. I boken ”Finding flow”, beskriver 
han känslan av flow så här:

”Tänk dig att du ska åka slalom ner-
för en lång och ganska svår backe. Du 
är fullt fokuserad på dina rörelser och 
din kropp, du känner vinden komma 
mot ditt ansikte och snöklädda träd 
passerar förbi på sidorna. Det finns 
inget utrymme för att tänka på något 
annat än att vara fullt närvarande i var-
enda rörelse du gör. En distraherande 
tanke eller en känsla som stör dig och 
du kommer att ramla. Du njuter av att 
vara helt och fullt närvarande och du 
vill att ögonblicket ska vara för evigt.”2  

Flow, signalsubstanser 
och hjärnvågor
Men vad är det då som gör att du mår 
så pass bra och är kreativ under ett 
flow-tillstånd? 

I flow-stadiet stängs den främre 
pannloben i princip ner och det är där-
för du kan få en konstig upplevelse av 
tid. Du tappar helt enkelt tidsuppfatt-
ningen, det kan ha gått tio minuter el-
ler tio timmar. Den inre självkritiska 
rösten och kraven på dig själv finns 
inte längre utan du tänker bortom dina 
begränsningar och får tillgång till din 
inre kreativitet. Den främre pannloben, 
prefrontala cortex, styr mycket av dina 
kognitiva förmågor som att tänka kri-
tiskt, analysera, planera med mera.

Det är mycket som händer i hjärnan 
i ett flow-tillstånd. Den sköna känslan 
som infinner sig kommer från en hor-
moncocktail som ger dig både välmå-
ende och drivkraft. Det är flera signal-
substanser som frisläpps vid flow:

Flow-cocktail 
Noradrenalin – ger dig fokus, vaken-
het, koncentration
Dopamin – ger dig fokus, vakenhet, 
koncentration, motivation, glädje
Endorfiner – blockerar känslor av 
smärta, gör dig glad och euforisk
Serotonin – ger dig känslor av lugn, 
harmoni och välmående 
Anandamid – ger känslor av eufori 
och glädje
Oxytocin – minskar stress, främjar 
empati, gör dig lugn och harmonisk

Hjärnvågor
I hjärnans nervceller pågår en ständig 
elektrisk aktivitet som vi kallar för 
hjärnvågor. Hjärnvågorna ändrar sig 
i förhållande till vad vi gör och hur vi 
känner oss. Det intressanta är att när 
vi befinner oss i flow ser hjärnvågorna 
ut på samma sätt som när vi drömmer 
eller mediterar.

Hjärnvågorna delas in efter sin frek-
vens angiven i enheten Hz (Hertz) vil-
ket motsvarar antal vågor per sekund. 
Genom att placera elektroder på hjär-
nan mäts detta genom EEG (elektroen-
cefalografi) och man brukar prata om 
fem olika hjärnvågor som korrelerar till 

olika tillstånd: gamma, beta, alfa, theta 
och delta. Intressant nog är den snab-
baste frekvensen, gamma, också för-
knippad med insikter och kreativitet 
och den visar sig i REM-sömn och me-
ditation. 

Studier visar att två sekunder före 
en insikt eller en aha-upplevelse är 
långsammare alfahjärnvågor närva-
rande.3 Det innebär att de bästa idéerna 
kommer när vi är avslappnade och inte 
forceras fram. 

Ta några minuter och fundera över 
när du får dina bästa idéer. Du kanske 
blir förvånad över att det inte är när du 
ska forcera fram en lösning utan när du 
är ett avslappnat tillstånd. Nästa gång 
du får en idé eller en insikt, försök att 
komma ihåg i vilket tillstånd du var i. 

Saker som förstärker flow
Det finns flera saker som underlättar 
för oss att hamna i flow. 

Fokus
En förutsättning för att hamna i flow 
är att du har fokus och har förmågan 
att stänga av yttre distraktioner. Fo-
kus är vår tids bristvara, du behöver 
arbeta med dina mentala muskler för 
att öka disciplinen och hålla uppmärk-
samheten.

 
Uppgiften ska vara något 
svårare än du klarar av
Om du arbetar med en uppgift som är 
lite svårare än vad du egentligen kla-
rar av är chansen större att du hamnar 
i flow. Det finns en kurva som beskri-
ver sambandet mellan optimal an-
spänning och prestation, som innebär 
att uppgiften ska vara en aning mer 
utmanande än du klarar av för att du 
lättare ska hamna i flow.4 Men det är 
en balansgång. Är uppgiften för svår 
och utmanade blir stressen för hög. 
Är den för lätt blir kan du bli under-
stimulerad och får svårare att uppnå 
önskat resultat. 
Flow och passion

I flow-stadiet stängs den främre 
pannloben i princip ner och det är 

därför du kan få en konstig upplevelse av tid.
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Om du gör det du tycker är intressant 
och roligt ökar chanserna att hamna 
i flow. 

Känner du en passion för det du gör? 
Om svaret är ja är det bara att säga 
grattis till dig! Om inte, finns det något 
annat område du skulle kunna tänka 
dig att arbeta med? Hur skulle ditt liv 
och vägen dit kunna se ut? 

Vikten av pauser 
Att arbeta intensivt med någonting 
innebär att hjärnan jobbar för hög-
tryck. Vi vet att det är när vi saktar ner, 
tänker på andra saker och får andra in-
tryck som vi får de flesta idéerna och 
insikterna. När du forcerar fram lös-
ningar blir det istället kontraproduk-
tivt. Att ta pauser regelbundet och göra 
något helt annat, kommer att hjälpa dig 
till flow och återhämtning. 

Framtiden och flow
Förmågan att hamna i flow och att hela 
tiden arbeta med området som en na-
turlig mental superkraft tror jag kom-
mer att vara helt avgörande för fram-

gångsrika hållbara företag och indivi-
der, nu och i framtiden. Det vi ser nu 
är bara början på ett paradigmskifte i 
vårt sätt att arbeta och förhålla oss till 
vår prestation och kreativitet. 

ELLINOR LADENBERG
Föreläsare, författare och utbildare
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Ellinor Ladenberg är hälsoexpert med 
inriktning på stress och neuroledar-
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läkemedelsrelaterade hälso- och sjukvårds-
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rera på vårt nyhetsbrev eller läsa vårt magasin 
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”Så kom den då till slut – regeringens nationella 
strategi för Life Science. Ett fyrtiosidigt dokument 
där den första meningen också utgör det över-
gripande målet: Sverige ska vara en ledande Life 
Science-nation.”

AstraZeneca miljardsatsar på nollutsläpp 2030 
Förnybara energikällor ska användas till både elektricitet och 
värme. Tjänstebilarna ska vara eldrivna. Och nästa generation av 
inhalatorer för astma ska ha en klimatvänlig drivgas. Det är några 
av satsningarna i AstraZenecas klimatstrategi ”Ambition Zero  
Carbon”. Hela värdekedjan ska vara koldioxidneutral till 2030.

FORSKNING

Fler överlever med bättre vård och läkemedel 
Antalet cancerfall i Europa har ökat med 50 procent de senaste 20 
åren, men er överlever sin sjukdom. Det visar en ny rapport från 
IHE – Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. För att kunna 
hantera ökande sjukdomsbörda och kostnader bör ett större fokus 
läggas på prevention och screening, skriver rapportförfattarna.

PATIENT

Ledare

Anders Blanck, vd LIF




