
 

Din kvällsrutin 
 
På kvällen, innan jag går och lägger mig, behöver jag varva ner, välkomna tröttheten och 
släppa tankarna, vara dig de är roliga eller jobbiga, handlar om jobb eller privatliv. Min 
kvällsrutin är ganska kort. Du kanske vill göra mer, utvidga, och ändra förstås. 

Kvällsté 
 
Mitt kvällsté är en tydlig markering för mig: nu är det kväll. Det är 
en del av syftet med rutinerna, att kroppen så småningom vänjer 
sig vid signalerna och det stödjer och fördjupar effekten.  
 
 

Skriva ner de sista tankarna  
 
Innan jag fortsätter med min kvällsrutin, skriver jag ner det som 
snurrar i huvudet, antingen när jag dricker téet eller direkt efter. 
Det jag har skrivit ner, behöver jag inte hålla i huvudet. 
 
 

Yoga 
 
Yoga hjälper mig att komma ner i varv, stilla tankarna och få 
ro i kroppen. Yoga med sin kombination av lugn rörelse och 
andning fungerar bäst för mig, men det kan även vara 
meditation t.ex. 

Läsning 
 
Jag är verkligen bra på att läsa längre, men jag försöker att 
etablera den vanan igen på kvällen, att läsa en skönlitterär 
bok, ingen facklitteratur. Det hjälper mig att stoppa 
tankesnurran i huvudet. En kvart räcker, men det kan vara 
nog så svårt. 
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Gör rutinen till din egen 
Det här börjar du säkert känna igen nu. Nu är det dags att fundera på hur du vill ha 
det, vad som är viktigt för dig, vad du vill använda, välja bort och lägga till. Även här 
tror jag att det är en fördel att börja smått med en eller två delar. Sen kan du bygga 
vidare när du har etablerat dem första delarna. 
 

 

1. Välj 1 eller 2 för dig viktiga byggstenar och börja 
med den/dem. Antingen börjar du som jag eller så väljer du 
något annat. Du kanske redan gör saker som du vill 
fortsätta med 
 
 

2. När du har etablerat första delen, kan du välja en 
eller två nya. Vill du välja från mina eller har du andra 
idéer? 
 
 
 

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 vill du ha olika rutiner vardag 
och helg? Finns det andra aspekter som gör att du behöver 
eller vill anpassa vissa dagar? 
 

 
 
 
Hur ser dina kvällar ut? Vill du tipsa mig om något viktigt som jag inte ens har tänkt 
på? Det vore kul om du ville höra av dig till info@techgirlsonly.se eller i min facebook 
grupp 
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