
 

 

 

 

Löpträningsbanken 
Grundläggande övningar och pass för löpargrupper 

 

  



Inför passet 

Uppvärmning  
Uppvärmningen är särskilt viktig inför ett kvalitetspass – intervaller, backträning, tröskelpass eller 

snabbdistans. Det viktigaste med passet är att kroppen ska bli varm och vänja sig vid att arbeta.  

Tips på uppvärmningar:  

 5-20 minuter jogging i prattempo  

 Små backar – bra för lite pulsökning 

 2-3 stegringslopp - starta långsamt och öka succesivt farten i ca 70-80 meter till nästan 

maximalt tempo. De sista 20 metrarna ska man ”flyta” fram på farten i ca 80 % av sitt 

maximala tempo. Passet ska inte upplevas ansträngande utan är en kombination av 

uppvärmning och teknik. Koncentration på att springa med stolt hållning och god teknik. 

  



I samband med passet 

Löpskolning 
Löpskolning handlar om att utveckla, förbättra och effektivisera löpsteget. Detta leder i sin tur även 

till bättre energianvändning under löpningen, ökad rörlighet och minskad risk för skador. Det är 

viktigt att i första hand träna in varje övnings teknik innan omfattningen ökar. Lägg gärna 

löpskolningen i samband med uppvärmningen vid kvalitetspass Man kan även lägga in den i 

slutet/början av ett kortare distanspass. 

Viktigt att belysa inför och under övningarna att löparen ska:  

 Arbeta rörelserna överdrivet och tänka på att rörelsen ska vara snabb och explosiv 

 Sträcka på kroppen och håll fram höften. Aktivera rump- och sätesmuskulatur 

 Överdriv armpendlingen och tänk på att ha kort kontakttid med marken 

Grundläggande övningar: 

 Tripping: Trippa framåt med flexade fötter, sätt i foten från tån och därefter hela foten. 

 Höga knän: Flexade fötter, lyft knäet högt framför dig, ta inte alltför långa steg framåt, landa 

mitt på foten mitt under dig  

 Sprintkick: Flexade fötter, sparka under baken genom att tänka att fotleden ska dras upp 

under dig, rör dig inte alltför snabbt framåt 

 Hälkick: Flexade fötter, sparka i baken, rör dig inte alltför snabbt framåt 

 ”Ravellisteg”: Flexade fötter, sprätt benen framför dig  

 Hoppsa: Tänk dig barndomens hoppsasteg. Kan varieras med att sikta högt och kort framåt i 

ett högre hopp eller i ett längre hopp där du istället siktar på att komma framåt. 

 Översteg åt sidan: Rör dig i sidled och korsa det ena benet ena gången framför det andra, 

andra gången bakom det andra. Låt armarna följa med. Kan varieras med att dra upp knät då 

det förs framför det andra benet. Variera åt båda hållen. 

                       Nivå 
Övning                       

Komma igång Medel Avancerad 

Löpskolning Otränade löpare inte bör 
utföra övningarna för långa 
sträckor.  
4-8 min, 1-2 ggr/vecka 

10 min, 2 gånger/vecka 10 min, 2 gånger/vecka 

Koordinationslopp och stegringslopp 
Koordinations- och stegringslopp är en övning där du springer snabbt över korta distanser. 

Huvudsyftet är inte att inte att få upp puls och flås utan att öva teknik, bygga styrka och bli bättre på 

att springa snabbare med bibehållen form. I ett koordinationslopp börjar man i högre tempo, medan 

man i ett stegringslopp succesivt ökar tempot under tiden man springer.  Det är viktigt att vara 

uppvärmd, och gärna ha genomfört några rörlighetsövningar, innan ett koordinationslopp eller 

stegringslopp genomförs. Annars finns en viss skaderisk. 

                       Nivå 
Övning                       

Komma igång Medel Avancerad 

Koordinations- och stegringslopp 30-60 m. 2-3 lopp 30-60 m. 2-5 lopp 30-60 m. 5-10 lopp 
 



Styrkeövningar 
Det finns oändligt med styrketräningsövningar att variera och välja mellan. Här listas några 

grundläggande övningar som kan genomföras utanför gymmet och är särskilt utvalda för att stärka 

löpningen. Anpassa antalet repetitioner och eventuella vikter till deltagarnas form och styrka.  

Ben 

 Jämfotahopp: Tre framåt, ett åt höger, tre framåt, ett åt vänster 

 Benböj: Håll en pinne/stång i raka armar ovanför huvudet och böj i knäna. Håll ryggen rak. 

 Utfallssteg: Ta ett steg framåt och gå ner i ca 90 graders vinkel. Kan varieras genom att vrida 

överkroppen över knät.  

 Höftlyft: Ligg på rygg, fötterna i marken och armarna åt sidan. Lyft höften, skuldrorna i 

marken. 

Armar 

 Armhävningar: Brett respektive smalt mellan armarna. Övningen blir enklare genom att ha 

knäna i marken eller att sätta armarna på en parkbänk eller annan upphöjning.  

 Tricepshävningar: Sitt på marken eller på en bänk, händerna vid sidan höften. Lyft höften 

och böj i armarna. 

Rygg  

 Ryggresningar: Ligg på mage, titta i marken. Lyft överkroppen. Armarna kan placeras på 

höfterna eller bakom huvudet, beroende på hur gruppens träningsvana ser ut.  

Mage 

 Situps: Raka och sneda. Fokusera på att lyfta med magen, inte med huvud och nacke och 

tänk på att svanken ska hållas mot marken. 

Helkropp 

 Burpees: Rör kroppen mellan armhävningsläge och upphopp med armarna över huvudet. 

 Plankan: På tå eller knä. Variera med sidoplankan då du vilar på underarmen rakt under 

axeln. 

 

Välj någon eller några övningar i varje grupp och genomför med gruppen, anpassat efter nivå och 

övrig träning under passet.   

 

                       Nivå 
Övning                       

Komma igång Medel Avancerad 

Ben, armar och helkropp 2 x 10 st 2 x 15 st 2 x 20 st 
Rygg och mage 2 x 15 st 2 x 30 st 2 x 45 st 
Plankan 2x30 sek  2x60 sek 2x90 sek 

Totaltid 10 min 15 min 20 min 

 

  



Rörlighet och stretch 

Dynamisk rörlighet 

Rörelser som ökar kroppens rörlighet. Genomför under 4-5 minuter i samband med passet. Gör 6-12 

gungning på varje övning.  

Pendling: 

 Armpendling: Armarna över huvudet, rör en bakåt, en framåt och återvänd till att ha dem 

ovanför huvudet.  

 Skidpendling: För armarna i form av dubbelstakning, blicka framåt och gå upp till tå när 

armarna är framåt. 

 Benpendling 1: Håll i dig och pendla ena benet bakåt och därefter framåt 

 Benpendling 2: Håll i dig och pendla benet i sidled, in framför dig och ut åt sidan 

 Gunga fot: Stå på foten och gunga från häl till tå och tillbaka igen 

Sträckningar: 

 Baksida lår: Lägg i hälen framför dig och fäll kroppen framåt. Håll blicken framåt och ryggen 

rak. Tänk att någon drar dig i svansen och gunga försiktigt i rörelsen. 

 Framsida lår: Ta tag om vristen och sträck framsida lår, gunga benet lätt bakåt.  

 Vader och hälsenor: Stå med hälarna utanför en trottoarkant, gå ner och lyft upp till 

balanserat läge 

Stretch 

Rörelser som utförs efter passet. 

Grundläggande övningar: 

 

 Framsida lår: Ta tag om vristen och sträck framsida lår 

 Sätesmuskel och utsida lår: Lägg ena benet i en vinkel med foten framför dig, det andra 

bakåt eller nedåt vid stående. Ta gärna hjälp av till exempel ett bord, ryggen på en parkbänk 

eller armstödet på en soffa. Fäll överkroppen framåt. 

 Lårens baksida: Lägg i hälen framför dig och fäll kroppen framåt. Håll blicken framåt och 

ryggen rak. Tänk att någon drar dig i svansen. 

 Vader och hälsenor: Ställ ena benet något bakom dig, pressa ner hälen i marken och fäll 

kroppen framåt. Genom att böja i knäet kommer du även åt över nedre vaden och hälsenan. 

 Höftböjare: Ställ dig på ena knät med andra benet i marken framför dig, skjut höften över 

benen som har knät i marken framåt. Håll ryggen rak och blicken framåt.  

  



Passtyper 

Kvalitativ träning  

Intervallträning 

Intervallträning är ett effektivt sätt att både bygga kondition, snabbhet och styrka. Passen bör 

kombineras med långpass för bästa totala träningseffekt. 

 Kort intervall: 30-45 sek. Arbeta i totalt 10-15 min, vila 100 % av intervalltiden.  

 Mellanlång intervall: 50-90 sek. Arbeta i totalt 15-25 minuter, vila 60-85 % av intervalltiden. 

 Lång intervall: 2-10 min. Arbete i totalt 18-40 min, vila 25-50 % av intervalltiden. 

 Stege: Pass som byggs upp av olika typer av intervaller. 

Förslag på intervallpass  

En nybörjargrupp bör inleda med intervaller på ca 15-20 sek för att känna hur det känns vid 

fartökning. Mellan intervallerna joggar de i några minuter. Första gångerna behövs bara några 

fartökningar för att få en bra effekt. 

                    Nivå 
Övning                       

Komma igång Medel Avancerad 

100-300 meter 100 m i högre fart än ”normal” 
distanslöpning, därefter 100 m 
jogg.  
8 ggr alt. 7-10 min 

Samma övning men 
över 200 meter, 
därefter 100/200 m 
jogg, 

Öka fartdistansen till 
300 m, alt. bibehåll 
övningen men håll på 
minst 10 minuter. 

Stafett 1 Tre i varje lag, två markeringar ca 
200 m från varandra. Löpare ett 
och tre vid startplatsen, löpare 
två vid andra markeringen. Första 
löpare springer, växlar till den 
andra, som springer till 
startplatsen och växlar till den 
tredje som sen springer till den 
första. Varje löpare springer 200 
m och väntar när de andra 
springer sina 200 m.  
Övningen bör hålla på i 8-10 
minuter alt 7-9 upprepningar. 

Förläng distansen 
mellan 
markeringarna alt. 
totalttiden 

Förläng distansen 
mellan 
markeringarna alt. 
totalttiden 

Stafett 2 Två i varje lag, markeringar i en 
kvadrat, total sträcka 150-200 m. 
Spring växelvis ett varv var - när 
det en springer så vilar den andre 
osv. Upprepa 8-10 gånger. 

Förläng distansen 
mellan 
markeringarna 

Förläng distansen 
mellan 
markeringarna 

Stege i kvadrat Sätt ut fyra markeringar i en 
kvadrat, total sträcka ca 150-
200m.  
Spring ett varv, jogga ett varv, 
spring två varv, jogga ett varv, 
spring tre varv, jogga ett varv, 
spring fyra varv, jogga ett varv 
och börja om igen.  
Upprepa två gånger.  

Förläng distansen 
mellan 
markeringarna 

Förläng distansen 
mellan 
markeringarna 



 

Tröskelträning 

Tröskelträning handlar om att öva kroppen i att hålla ett högt tempo över lång tid och samtidigt 

känna av hur snabbt man kan springa utan att dra på sig onödig mjölksyra. Ett tröskelpass kan bygga 

på ett antal längre intervaller eller en längre tids snabb löpning över en viss distans. Pulsen ligger på 

mellan 65 och 95 % av löparens maxpuls, helt beroende på vilken kondition personen är i. En 

pulsklocka är en bra hjälp vid tröskelträning och det är viktigt att inte springa alltför snabbt under 

intervallerna.  

 

                                 Nivå 
Övning                       

Komma igång Medel Avancerad 

Baspass för långa 
intervaller 

5-10 min uppvärmning 
Rörlighetsövningar 
2x8 min, 1 min stående 
vila mellan varje 
5 min nedvarvning 

5-10 min uppvärmning 
Rörlighetsövningar 
1 koordinationslopp 
2-3x10 min, 1 min 
stående vila/5 min 
löpvila mellan varje 
5 min nedvarvning 

10 min uppvärmning 
Rörlighetsövningar 
2 koordinationslopp 
3-4x10 min, 5 min 
löpvila mellan varje 
5 min nedvarvning 

Baspass för 
snabbdistans 

5-10 min uppvärmning 
10 min högre fart 
5 min nedvarvning 

5-10 min uppvärmning 
15 min högre fart 
5 min nedvarvning 

5-10 min uppvärmning 
20-35 min högre fart 
5 min nedvarvning 

 

Kombinationspass 

En erfaren grupp kan genomföra olika kombinationspass där man till exempel växlar mellan 2-3 

längre intervaller och avslutar med 2-3 korta intervaller på ca 120-150 meter. Detta är för att få med 

träning av både snabba och långsamma muskelfibrer. 

 

 

 

Pyramiden – 
intervaller på 
bana 
 
 
 

Totalt ca 4,5 km:  
100 m jogg mellan varje intervall: 
100 m, 200, 300, 400, 500, 600 
och så vänder man och kör 
tillbaka. 

Totalt 10 km:  
100 m jogg mellan 
varje intervall: 100 
m, 200, 300, 400, 
500, 600, 700, 800, 
900 och så vänder 
man och kör tillbaka.  

Totalt 10 km:  
100 m jogg mellan 
varje intervall: 100 
m, 200, 300, 400, 
500, 600, 700, 800, 
900 och så vänder 
man och kör tillbaka.  
Tävlingsfart 10 km, 
utse en person till 
farthållare. 

3-minuters-
intervaller 

Uppvärmning 
Töjning 
3 min jogg + 1 min gåvila 
Upprepa 5-8 gånger 

Uppvärmning 
Töjning 
3 min 
miltävlingstempo  
+ 1 min jogg 
Upprepa 5-8 gånger 

Uppvärmning 
Töjning 
3 min 
miltävlingstempo + 1 
min jogg 
Upprepa 5-8 gånger 



Långpass 

De långa passen är viktiga för grundträningen och syftar till att lära kroppen att röra sig under lång tid 

– utnyttja syret i blodet, energin från maten och för att stärka skelett och senor. Även viljan och 

självförtroendet tränas under långpass. I en grupp kan det variera stort mellan vilka tempon som 

passar för olika distanser. Viktigt att det inte går snabbare än att gruppen kan prata med varandra 

utan större besvär. Dela gärna upp gruppen i olika nivåer och var noga med att hålla tempot under 

passat. Planera gärna rundan till en inspirerande och trevlig runda. Var noga med att ange en tydlig 

samlingsplats och ange vilken runda ni syftar till att springa, vilket underlag den går på och vilka 

kläder som kan passa. Om vätska och extra energi kan behövas är det också bra att ange det.  

Från ”Komma igång” till avancerad 

Längden på långpassen är, vid sidan av gruppens kondition, även beroende på den distans gruppen 

siktar på. Det är viktigt att hålla tempot lågt, börja kortare för att sedan bygga på längd över tid. Det 

är en bra tanke att sikta på att vara ute en viss tid och inte nödvändigtvis täcka en viss distans. 

Backlöpning 

Backlöpning är ett bra sätt för att både bygga kondition och löpstyrka. Backen bör inte vara alltför 

brant, den ska vara springbar och det ska gå att behålla ett bra löpsteg hela vägen. Ingen klättring ska 

krävas. Om backen är längre kan den vara mer flack, är den kort kan den med fördel vara något 

brantare.  

Förslag på backpass 

Backövningar kan springas på totaltid eller över ett antal upprepningar, anpassa efter gruppen eller 

variera mellan gångerna.  

                  Nivå 
Övning                       

Komma igång Medel Avancerad 

Kort backe Start-mål: 30-60 sek  
Spring uppför, gå några 
meter, jogga ner och börja 
om.  
Upprepa 6 gånger 
Totaltid: 10-20 min 

Start-mål: 25-50 sek 
Spring uppför, fortsätt 
över krönet, jogga ner 
och börja om.  
Upprepa 6-10 gånger 
Totaltid: 10-20 min 

Start-mål: 20-40 sek 
Spring uppför, fortsätt 
över krönet, jogga ner 
och börja om.  
Upprepa 6-15 gånger 
Totaltid: 10-20 min 

Lång backe Start-mål: 45 sek-2 min 
Spring uppför, gå några 
meter, jogga ner och börja 
om.  
Upprepa 3-5 gånger 
Totaltid: 15-30 min 

Start-mål: 45 sek-3 min 
Spring uppför, fortsätt 
över krönet, jogga ner 
och börja om.  
Upprepa 4-8 gånger 
Totaltid: 15-30 min 

Start-mål: 45 sek-3 min 
Spring uppför, fortsätt 
över krönet, jogga ner 
och börja om.  
Upprepa 5-10 gånger 
Totaltid: 15-30 min 

Sprintbacke Start-mål: 10-15 sek 
Starta innan backen, flyt in 
och ut på krönet. Upprepa 
5 gånger 

Start-mål: 7-10 sek 
Starta innan backen, flyt 
in och ut på krönet. 
Upprepa 5-8 gånger 

Start-mål: 7-8 sek 
Starta innan backen, flyt 
in och ut på krönet. 
Upprepa 5-10 gånger 

Backpass som passar flera nivåer 

Hitta en flack backe, ca 200–300 m lång. Låt alla start samtidigt, när den snabbaste löparen når 

toppen vänder denne för att jogga ner. Övriga avbryter sin intervall när de möter de som joggar ner. 

Alla kommer ner och vänder upp igen samtidigt. De långsammare kommer över tid närma sig de 

snabbaste i gruppen. Upprepa 5–10 gånger beroende på hur duktiga gruppens medlemmar är.  



Lekfulla pass 

Framförallt för nybörjare, men även för mer erfarna löpare, så är det viktigt med variation i träningen 

och att kunna ha roligt under passet. Vid sidan av att övningarna bygger styrka och kondition stärker 

de också de sociala banden i gruppen.  

Kurirstafett 

Dela upp gruppen i 2-3 lag, 4-5 personer i varje lag. Ställ upp så att lagmedlemmarna står mot 

varandra, ca 60m mellan grupperna. Startar från en sida och spring och växla till den som står först i 

ledet på andra sidan. Besluta gemensamt om målsättning och vinnarprestation.  

Löpskytte med piltavla 

Upprätta en bana i skogen, ca 400 m lång, samt en straffrunda som är ca 30 m lång. Vid start och 

växlingspunkt fästs en eller flera piltavlor. Dela upp gruppen i så många lag som går, gärna 3 personer 

i varje lag. Första person springer ett varv, vid slutet ska denne kasta en pil. Om inte tavlan träffas 

(ange område på förhand) får personen springa en straffrunda. Växla över till nästa. Har ni bara en 

tavla kan en totaltid mätas per lag.   

Crosspass:  

Styrkeövningar kombineras med löpteknik och intervallinslag, det här förslaget kan varieras med 

olika distanser och övningar.  

Märk upp en kvadrat med 200 m på varje sida. Vid varje hörn genomförs en av följande; 10 upphopp, 

10 armhävningar, 10 ryggresningar och 10 situps; därefter springer personen med god löpteknik till 

nästa hörn och genomför nästa övning. Arbetet pågår i 5x3 minuter men 1 minuts vila mellan varje 

omgång.  

Mer inspiration 
Det finns många duktiga löpare som delar med sig av sina råd och tips kring övningar och pass, här 

följer några exempel där ni kan hämta information och inspiration:  

Böcker 

 Malins Löparbok: Malin Ewerlöf & Sten Feldreich, SISU Idrottsböcker 2000 

 Marathon och andra långlopp: Anders Szalkai, Fitnessförlaget 2014 

 Träna din kondition: A Forsberg, HC Holmberg & K Woxnerud, SISU Idrottsböcker 2002 

 Effektiv Löpteknik: Lilian Magnussons, SISU Idrottsböcker 2014 

 Den magiska milen - förbättra din löpning vecka för vecka: Maria Akraka, Norstedts 2014 

Online 

 Maraton.se 

 YouTube – Filmer av t.ex. Anders Szalkai eller Charlotte Schönbeck 

 


