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Kan man sänka tempot 
utan att tappa farten? Mental hållbarhet 

i den snabba 
vardagen.



BRA SERVICE

BRA SERVICE

SM-SERVICE



Mental 
hälsa

Fysisk uthållighet  +
mental hållbarhet





”inget jag kan göra något åt”



Snabbaste växande 
hotet mot folkhälsan



Hjärnor i 
osynk!

DIGITALISERINGEN



ATTENTION ECONOMY

HJÄRNAN FÅR ALDRIG VILA



PROGRAMMERAR 
VÅRA HJÄRNOR FEL

AUTOPILOT



Vägen till 
mental hållbarhet!

...och bättre service

Känna och 
utstråla ett 

inre lugn1.





”Vårt inre välbefinnande 
påverkas men dikteras inte 
av yttre omständigheter”

Busy
Busy Minded

1



EN TANKE ÅT 
GÅNGEN

*Andas  
lugnt...
Så tänker 
du lugnt



Få bort 
upplevda 
hot

2

Allt måste gå fort!inte

3



Betala räkningar

Gör allt i sin 
rätta takt!





”When the mind 
becomes calm and 
clear. It naturally

returns to its
default and that

default is 
happiness”

”Happiness is 
not something

that you pursue; 
it is something
that you allow. Alan Walace

Chade-Meng Tan

Medvetet 
fokusera på 

här och nu

2.



”Today we spend 47 percent
of our waking hours thinking
about something other than

what we’re doing.” 
Psychologists Matthew A. Killingsworth

and Daniel T. Gilbert of Harvard University

NUDÅ SEN



FOKUS är 
viktigt 

”A wandering mind is 
an unhappy mind”

Psychologists Matthew A. Killingsworth and 
Daniel T. Gilbertof Harvard University



1. Omöjligt
2. Sämre resultat

3. Längre tid
4. Tar mer energi

Sluta duttjobba



Träna upp fokus-musklerna

Medvetet 
lyssnande!



Ha överskott och 
sprida bra innergi

3.



”Inte stressen i sig som 
är farlig utan bristen på 

återhämtning”

Kroppen är 
skapt för att 
”PULSERA”



STRESSHORMONER

TID
FAS 1 FAS 2 FAS 3

askdrannika.com

TID

askdrannika.comSTRESSHORMONER

FAS 1 FAS 2 FAS 3



askdrannika.comSTRESSHORMONER

FAS 1 FAS 2 FAS 3



”Working
90 hours a 
week…and

loving it”

Hjärnan
måste 
också
få vila!



Ta tillbaka pauserna i vardagen

Mikropauser



De jobbfria pauserna

Den viktigaste pausen



Skillnad på vila och 
återhämtning

EnergidränageEnergi-dränage?



Lär dig att 
ta emot 
energi!

Förväntas ->
behöver



Lägg energi på det du 
kan påverka och 
acceptera det du inte kan

Var autentisk och 
empatisk

4.



Hitta din 
superkraft

Välvilja/empati
kan aldrig bli fel



MED känsla
lidande

Inre lugn
Fokus på här och nu

Överskott & bra energi
Autentisk & välvillig

SM-service



Små
justeringar 
i ditt sätt att 

TÄNKA, KÄNNA 
OCH AGERA 
blir till stora
förändringar 

i livet.

Tack!
Trine Grönlund
innergi.se


