
 

En bra start på veckan  
Här har jag inte riktigt landat i en bra rutin som jag kan ha varje dag. Därför presenterar jag 
byggstenar som du kan sätta ihop till en egen rutin. 

Byggstenar  

Dagens intention  

  
Här kan du sätta kan du sätta känslan du vill ha under 
dagen. 
Hur vill du känna dig? 
Vilket ledord bär dig genom din viktigaste uppgift? 
 
 

Tid för eftertanke 
  
 
Ta dig tid att vara i nuet. Jag gillar yoga, andra föredrar 
meditation eller musik. Det kan räcka med en dusch där du 
känner vattnet på kroppen och inte tänker på något speciellt. 
 

Frukost  
 
För mig är det viktigt att äta frukost, att fylla på med energi 
efter natten och att dricka kaffe. Jag försöker sitta ner och ta 
det lugnt eller läser tidningen. 
Vad behöver du? Kaffe? Té? Något att äta? 
 

Motion  
 
 
Forskning visar att vi tänker bättre och är mer kreativa när vi 
rör på oss. Jag försöker alltid att ta en kort promenad på 
morgonen, det räcker långt. Ibland springer jag. 
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Gör rutinen till din egen 
Även här är det viktigt att du gör rutinen till din egen. Jag föreslår här några steg, 
men du kan göra på ett helt annat sätt om det passar dig bättre.  
 

 

1. Välj den för dig viktigaste byggstenen och börja med 
den. 
 
 
 

2. När du har etablerat första delen, kan du välja en 
eller två nya. 
 
 
 
 

3. Om dina dagar är olika och du behöver vara flexibel, 
välj den delen eller dem delarna som är viktigast och alltid 
ska vara med, och vad du vill göra när du har möjlighet. 

 

4. Bygg på eller ta bort beroende på hur det känns, hur 
dina dagar ser ut och hur mycket tid du har. Kan du ha 
samma rutin varje dag eller kanske varje vardag? Eller har 
du, som jag, så olika förutsättningar att du behöver vara 
flexibel? 
 

 
 
 
Vilka byggstenar är viktiga för dig? Använder du mina eller har du hittat egna? Jag 
vill gärna höra  om dina erfarenheter, antingen på mejl till info@techgirlsonly.se eller 
i min facebook grupp 
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