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Helhetstanker: Per-Mathias Høgmo vet at helhet er viktig for at TIL skal finne flyten. Hvordan spillerne har det på hjemmebane, i hvilken grad de får optimal restitusjon mellom øktene og om utfordringene er

Du er i flyt når du er så oppslukt av en aktivitet, at du glemmer tid og sted.
TIL-trener Per-Mathias Høgmo trives best når alt flyter.
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Årst: Per-Mathias Høgmo mener Ole Martin Årst er en god flower. Han er oppgaveorientert, ikke resultatorientert.

Forskning viser
at mennesker
presterer på sitt
aller beste når de
er i flyt.

Et liv i flyt: Forfatter Nina Hanssen mener det er viktig å si ja til
utfordringer – så lenge de gir deg flyt.

tilpasset ferdighetene.

Det hender at TIL-treLØRDAG | reportasje ner Per-Mathias Høgmo
forsvinner ut fra garderoben straks dagens trening er over. Han har annet fore. Da
hopper han i bilen og kjører i retning Kvaløya. Helt alene.
– Naturen får meg alltid i flow.
Han oppsøker naturen når han trenger å kople ut. Han vasker ut stresset med fysisk arbeid og naturopplevelsen.
Mens han går, stenger han ute det meste. Han er i flyt.
– Jeg opplever det samme når jeg sitter fordypet over faglitteratur på lesesalen, sier Høgmo, som holder på med en
doktorgrad på Universitetet i Tromsø.
Over bøkene kan han oppleve at flere timer har gått uten at
han har tenkt på tida. Han har vært helt oppslukt,.
Det var i bøkene Per-Mathias Høgmo ble kjent med ungareren Mihaly Csikszentmihaly. Han som gjorde Høgmo bevisst på at veien til suksess som trener ligger i å føre et helt fotballag inn i flyt.
Følelsen av flyt handler om fullstendig konsentrasjon om
en bestemt aktivitet. Å glemme tid og sted, oppslukt i følelsen av mestring. I flyt glemmer vi oss selv. Normalt har
man en bevissthet om hva andre tenker, hvordan vi framstår
og hva vi skal si. Når man er totalt oppslukt, glemmer man seg
selv.
– Alle mennesker opplever å være i flyt. Men noen er bedre flytmennesker enn andre, sier Nina Hanssen.
Hun er medforfatter av boka « Flow i hverdagen – Navi-

gasjon mellom stress, kaos og kjedsomhet.»
– For meg handler ikke det gode liv om karriere, skjønnhet
eller rikdom, men om å klare å være mest mulig i flow, sier
Hanssen.
Til daglig er hun nyhetsredaktør i LO Media. Men boka om
flow presset seg fram.
– Målet med boka er å gjøre et materiale, som lenge har
vært forbeholdt akademia, forståelig for alle. Slik at man kan
øve på å oppnå i flow i egen hverdag, sier Hanssen.

Det var venninnenes nysgjerrighet som startet prosjektet.
Nina var akkurat blitt 40 og hadde flere venninner rundt seg
som ikke var helt fornøyd med livet. Noen var begynt å kjede seg i jobben. Noen følte seg utbrente. De spurte hvordan
Nina klarte å sjonglere mellom så mange prosjekter.
Hvor all energien hennes kommer fra.
Hva var hemmeligheten?
– Jeg stoppet opp og reflekterte litt over mitt eget liv. Svaret er at jeg har levd livet mitt i flow. Min oppskrift er at jeg er
til stede i hvert øyeblikk og fokusert på det jeg holder på med.
Jeg var ikke så bevisst det da, men jo mer jeg har lært om positiv psykologi, jo mer ser jeg at jeg er mye i flytsonen, sier
trebarnsmoren, redaktøren, foredragsholderen og forfatteren av hele to bøker – som ble gjennomført på tre måneder.
Hun sier flow er en kilde til energi og dermed uforenlig
med utbrenthet.
– Derfor kan jeg ofte si ja til utfordringer, ikke nei. Og jeg
velger de utfordringene og aktivitetene jeg mener vil gi meg
flow. Begge bøkene har jeg skrevet i flyt.

Begrepet flow ble første gang brukt av den ungarske
psykologen Mihaly Csikszentmihalyi på 80-tallet og er en del
av den positive psykologibevegelsen.
Man kan komme i flyt på idrettsbanen, på jobben, under en
løpetur, i en interessant samtale eller i en skriveprosess.
Det kan oppleves kollektivt og individuelt. I korte magiske øyeblikk – og over lange perioder.
– Forskning viser at mennesker presterer på sitt aller beste
når de er i flyt. Det kan være en avgjørende suksessfaktor for
å løse arbeidsoppgaver, sier Hanssen.
Noen mennesker er ofte i flytsonen. Nina Hanssen har
intervjuet flere av dem i boka:
– Forfatteren Hans Olav Lahlum er en av dem. Han sier han
ofte er i flyt når han skriver bøker. Da kan han skrive i opp
mot 20 timer uten å kjenne sult eller tørst.
Fotballtrener Nils Arne Eggen er en annen.
– De fleste vet jo at Rosenborg er verdens beste fotballag,
sier Hanssen leende. Hun er opprinnelig er trønder.
– Men at Nils Arne Eggens godfotteori er bygd på flowteorien til Mihaly Csikszentmihaly, visste folk kanskje ikke,
sier Hanssen.
Mihaly har en viktig rolle også i verdens beste fotballag
i Tromsø. Han er Høgmos medspiller i jobben som trener.
– Hele TIL-apparatet er kjent med flow-modellen.
Det er ikke slik at vi snakker om den til daglig, men den er
implementert i arbeidet vi gjør. Både på banen og utenfor banen, sier Per-Mathias Høgmo.
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Følger flyten: Nina Hanssen var i Tromsø tidligere i høst og holdt foredrag til UNN-ansatte om Flow. Snart lanserer boka i Danmark.

Teori: Per-Mathias Høgmo oppdaget flytteorien da han studerte på Idretts-

Han mener hans filosofi er enkel.
– Det handler om å hente ut det beste i hver enkelt spiller
som sammen skaper et godt lag. Den mentale dimensjonen
er svært viktig for å skape gode spillere, sier Høgmo.
Han gleder seg over å se et TIL-lag som oser trygghet på banen.
– Vi skaper trygghet i måten vi behandler hverandre, i respekten for hverandre. Det handler om å gi hverandre rom slik at man
kan være i flytsonen, sier han.
Og at alle får roller og utfordringer som de behersker best mulig.
– Vi jobber i en prestasjonskultur der vi må hente ut potensialet i organisasjonen. Det betyr at vi må kjenne hverandre godt,
både styrker og svakheter. Og at den enkelte må kjenne seg sjøl
godt.

Stress oppstår når vi over lang tid opplever misforhold
mellom de ferdigheter vi har og de utfordringer vi får. Blir utfordringene for store i forhold til ferdighetene, havner vi i angstsonen. Blir vi ikke nok utfordret, kjeder vi oss.
– Begge deler tar en ut av flytsonen. Derfor handler det om å gi
spillerne utfordringer som er krevende, men som gir dem følelse
av mestring samtidig som at utfordringen er litt over kompetansen slik at man må strekke seg, sier Høgmo.
Det er ikke bare spillerne som er i fokus.
– Et godt fotballag er komponert rundt en god flytmodell der
alle har en viktig rolle. Også treneren. Og materialforvalteren og
legen.
Alle.
– Spillerne er bare en del av en helhet i klubben, sier Høgmo.
Han sitter i Nordlys-losjen på stadion. Foran ham ligger folderne der samtlige aktører i TIL-apparatets viktigste utfor-

dringer og ferdigheter er skrevet ned.
Også Høgmos mål og ferdigheter.
– Kan hele laget være i flyt samtidig?
– Ja, når alle spiller hverandre gode og har full fokus på den
oppgaven de skal utføre i kampen. Da flyter hele laget, sier
Høgmo og smiler.
Forhåpentligvis flyter TIL inn til seier i morgen.
– Hvordan kan Ole Martin Årst være i flyt når formen
skrantet deler av sesongen?
– Årst er et godt eksempel på flow i praksis. Det handler
om å fokusere på andre arenaer der man får flyt. Årst er en
veldig viktig spiller for laget selv om han ikke er i førsteelleveren. Han er et forbilde for de andre spillerne på laget. Han
tar med seg spillere til varmestua for å dele ut billetter til gutan på gata. Han stiller opp i fengselet, sier Høgmo.
Man finner sjelden flyten på samtlige arenaer man beveger
seg mellom: I familien, på jobben, på fritiden.
– Da må man fokusere på de områdene man kan finne flyt,
sier Høgmo, som sier det har vært veldig artig å se hvordan
Ole Martin Årst har funnet formen igjen.
– Årst klarer å være oppgaveorientert, ikke resultatorientert. Det er en styrke. Det handler ikke om hva motgangen
gjør med han, men hva han gjør med motgangen.

Flow handler også om å gi spillerne utfordringer som
kan oppleves skremmende i korte perioder.
Som da trener Høgmo prakket på spillerne poesi. Og innførte høytlesing av dikt. En enkel sak for Høgmo som kjenner lykkefølelse når han står foran ei bokhylle stappfull av
bøker. Men for enkelte spillere var det nervepirrende å be-

vege seg inn på en ny slagmark.
– Ha, ha. Jeg husker en eldre dame sa til meg at jeg måtte
slutte å tvinge spillerne til slikt. De kunne bli engstelige, sier
Høgmo og ler.
Jo da, i starten var det noen som nok følte seg litt utenfor
flytsonen da se skulle lese Inger Hagerup og annen poesi
høyt til kolleger.
– Men så opplevde de mestring. Og da tok det jo av. Da begynte spillerne å proklamere egne dikt med stor innlevelse,
sier Per-Mathias.
Han mener dikt og kunnskap om det litterære er en viktig
del av dannelsesreisen. En god fotballspiller er en bevisst
spiller. Utvikler man seg som menneske, blir man ikke bare
bedre til å vinne. Man tåler tapene bedre også.
Poesi brukes. Det gjør humor også.
– Humor gjennom oppmuntring og vektlegging av det positive. Her er den gode replikken høyt verdsatt, sier Høgmo.
Det handler om positiv psykologi og om å være trygg på
hverandre.
– Å være i flyt handler også om å stå opp hver dag og vite
at man har grunn til å være takknemlig. Om man er på vei ut
at flytsonen, er man ikke bevisst, da går dagene i ett.

Per-Mathias vet hvordan det er når flyten forsvinner.
Året var 2006 og Høgmo var trener for Rosenborg. Han hadde pushet seg selv hardt over lang tid. Han kjente at han mistet energi. Plutselig meldte en ny følelse seg for ham. Redselen for at laget hans skulle tape. At han skulle mislykkes.
– Jeg ble defensiv.
Han unngikk å gå i butikken. Han ville ikke treffe på folk.
Det meste skurret.
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høgskolen. Siden har han benyttet den i jobben. – Den tida jeg studerte i Oslo var kanskje min beste tid. Det var plutselig en hel verden av bøker og teorier som åpenbarte seg.

I dag tenker han at han burde tatt signalene tidligere.
– Hovedoppgaven min på Idrettshøgskolen handlet jo om
utbrenthet.
Plutselig var han der selv.
– Til slutt måtte jeg gå til legen. Jeg trengte en pause.
En sykemeldt Per Mathias kjørte nordover. For å fiske og
kople ut.
– Jeg kjørte gjennom Sverige. Og unngikk å stoppe om jeg
så en norskregistrert bil. Det sier litt om hvordan jeg hadde
det. Heldigvis hadde jeg verktøy slik at jeg kunne hente meg
inn igjen relativt raskt.
Han lærte av erfaringen.
– I ettertid ser jeg at jeg er blitt mye flinkere til å si nei. Jeg
velger bort ting og er flinkere til å ta vare på meg selv. Jeg
kjenner det fysisk om jeg er i ferd med å falle ut av flytsonen.
Da må jeg hente meg inn.
Det gjør han gjennom trening, gode samtaler og naturopplevelser.

Forfatter Nina Hanssen oppnår også flow når hun trener. Og når hun skriver.
– Jeg opplever ofte skriveflyt. Men da må jeg ha litt press
på meg.
En av de sterkeste flytopplevelsene forfatteren har opplevd, var da hun skulle intervjue Haakon Lie i forbindelse
med hans 100-årsdag. Hun hadde med seg opptaker. Og trodde hun hadde kontroll på alt som ble sagt under intervjuet.
– Inntil jeg oppdaget at jeg hadde glemt å sette på opptakeren under intervjuet.
Deadline var nær.
– Jeg kunne fått panikk. Men i stedet satte jeg meg ned og

skrev alt ned på PC-en. Akkurat slik jeg husket det.
Hun husket langt mer enn hun trodde. Hun skrev og skrev.
Og ble ferdig med reportasjen på kort tid.
– Det var flow, det.
– Hvorfor mener du at denne boka er viktig?
– Arbeidslivet i dag er krevende for mange. Det blir mer
stress, press og kaos. Forventningene til oss som arbeidstakere er skyhøye. På arbeidsplassen skal vi hele tiden evalueres, måles og rapporteres. For oss damer er forventningene
kanskje enda høyere. Vi skal ha gode jobber, vi skal jaggu
meg ha pene barn, et vakkert hjem, en flott mann og så skal vi
helst se bra ut sjøl også. Det er ikke rart at mange blir utbrent.
Nina håper boka kan hjelpe folk til å navigere gjennom
hverdagen på en bedre måte, samt hjelpe leseren til å finne
bedre flyt i hverdagen.
– Med å oppsøke aktiviteter og utfordringer som gir flow.
Om man ikke finner mye flyt på jobben, er det viktig å dyrke
interesser som skaper flyt, sier Hanssen.
Tankesettet vårt er med å avgjøre hvor lett vi kommer i flyt.
De som er læringsorientert har lettere for å oppnå flyt enn folk
som er resultatorientert, for de har lettere for å gi seg hen til
oppgaven, ikke tenke på hva andre vil mene om resultatet.
– Jeg tror alle er født med evnen til å være i flow, men
mange mister evnen på veien. Om man øver på å finne tilbake til flyten, mestrer man hverdagen bedre for flow skjerper
sansene, gir nye ideer og skaper lekeaktige følelser og stemninger, mener hun.

Flow-teorien
◗ Sosialpsykologen Mihaly Csikszentmihalyi har utviklet teorien om flow.
Flow er betegnelsen på en tilstand der personen er fullstendig fordypet i en aktivitet. Det er en sammenhengende flyt
fra ett øyeblikk til neste der handling følger handling. Man
opplever en slags tidløshet, fordi man er fullstendig tilstede
i nuet.
◗ Tilstanden kommer når det er en balanse mellom de utfordringer som mennesket blir utsatt for og de ferdigheter
man har. Det oppleves en form for ekstase og en visshet om
å lykkes med oppgaven. Man opplever en indre motivasjon
i og med at aktiviteten blir et mål og en belønning i seg selv.
◗ Flow kan inntreffe i hvilken som helst aktivitet, men det viser seg at for voksne inntreffer det oftere i forbindelse med
arbeid enn i fritiden.
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