
Träningsprogram våren 2022 Västerås BTK 
 

Detta träningsprogram är utformat så att alla övningar genomförs med sin egen kroppsvikt som 

motstånd. Kroppsviktsträning är en effektiv träningsform som är genomförbar oavsett vart man 

befinner sig och lämpar sig väl till alla åldrar och nivåer.  

 

Fördelar med att träna kroppsviktsträning 

Träningen är tidseffektiv 
Man behöver inte åka i väg till ett gym då allt som krävs är en liten yta, dig själv som tränande och lite 

egentid. Tidsmässigt går det att få till bra träning på allt från 5, 20 eller 40 minuter.  

Träningen skapar effektiva och mätbara resultat 
För att skapa bra resultat är nyckeln kontinuitet, specificitet och överbelastning. Man märker enkelt 

när man orkar och klarar mer. I till exempel armhävningar kan det handla om att man går från 

knästående armhävningar till att klara av att göra armhävningar stående på fötterna.  

 

Träningsprogrammet 
Träningsprogrammet består av två styrke- & uthållighetspass samt två konditionspass. Ni väljer själva 

hur ofta ni vill träna men en rekommendation är att åtminstone få till ett styrkepass och ett 

konditionspass i veckan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrka & uthållighet 

 

Pass 1. Cirkelpass 
Detta pass består av 12 olika övningar som genomförs efter varandra. Vi arbetar 30 sekunder och vilar 

därefter 10 sekunder innan nästa övning startar. Efter att samtliga övningar är genomförda väntar 2 

minuter vila innan det är dags att köra ett varv till. Totaltiden för detta pass är 18 minuter.  

Här är en länk till en video för passet. Cirkelträningspass video 

1. Jumping jacks 

2. Jägarsitt mot vägg 

3. Armhävningar 

4. Fågelhunden 

5. Uppkliv på låda/stol/bänk 

6. Knäböj 

7. Dips på låda/stol/bänk 

8. Plankan 

9. Höga knän 

10. Utfallssteg 

11. Stjärnan 

12. Burpees 

 

 

Pass 2. AMRAP 10 minuter 
Begreppet AMRAP kommer från engelska och står för "As many reps as possible". Ett träningsupplägg 

under beteckningen AMRAP innebär således att du ska genomföra en träningsutmaning under en viss 

tid, eller att du ska hinna genomföra ett visst antal repetitioner av övningar. Fokus blir alltså på att 

pressa dig själv att genomföra så många reps du klarar av och tanken är att du i takt med att du blir 

allt mer vältränad klarar av att genomföra allt fler repetitioner.  

• 5 armhävningar 

• 10 burpees 

• 15 Knäböj 

• 20 Jumping jacks 

• 25 bergsklättrare 

Passet går alltså ut på att göra så många varv som möjligt av ovanstående under 10 minuter. När du 

genomfört den femte övningen Bergsklättrare så börjar du om igen med 5 armhävningar och så vidare. 

Om du vill kan räkna antal varv du hinner för att jämföra med nästa gång du kör passet.  

Här är en länk till en video för passet. AMRAP 10 minuter video 

  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SeuT8hM8mGU
https://youtu.be/DUAv0cjHK1A


Konditionsträning 
 

Intervaller 40/20 
Under detta pass kommer du jobba med intervaller där du arbetar 40 sekunder & vilar 20 sekunder 

innan det är dags att springa nästa intervall. Detta upprepar du 15 gånger. Här är tanken att du ska 

ligga nära max och efter de 40 sekunderna ska du känna dig ordentligt trött. Detta pass går både att 

genomföra på löpband eller utomhus. Om du kör utomhus, glöm inte att ha en klocka eller tidtagarur 

med dig så att du kan ha koll på tiden.  

Distans 30 minuter 
Här springer du så långt du hinner under 30 minuter. Försök hitta ett tempo som gör att du kan 

springa i en jämn fart genom hela distansen. Anteckna gärna hur långt du hinner för att kunna 

jämföra med nästa gång du springer samma pass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Övningsbeskrivning 
Här kommer en beskrivning av alla övningar som ingår i styrkepassen. Gå gärna in och kika på videon 

för respektive pass också där jag förklarar i ord.  

 

Cirkelpasset 
Klicka här för att komma till video för passet 

Jumping Jacks 

Muskler som tränas: Framsida lår, rumpa, höft, axlar & vader. 

  

 

 

 

 

 

 

Utförande:  

• Börja övningen med att ställa dig med fötterna tillsammans och med en rak rygg. Armarna 

bör vila längs med dina sidor. 

• Böj på knäna något och hoppa uppåt samtidigt som du sprider ut benen åt varsitt håll och 

landar på båda fötterna. Samtidigt så för du båda armarna uppåt och åt sidorna tills att de 

möts ovanför ditt huvud. 

• Hoppa igen tillbaka till startpositionen. Utför nästa repetition direkt efter. 

 

Jägarsitt mot vägg 

Muskler som tränas: Framsida lår, rumpa & vader. 

 

 

 

 

 

 

 

Utförande:  

• Ställ dig axelbrett framför en vägg. Spänn bålen och sänk överkroppen mot väggen tills att 

dina knäna är böjda 90°. 

• Håll ryggen rak längs med väggen och se till att dina fötter är precis under dina knän. Håll 

denna position. 

https://youtu.be/SeuT8hM8mGU


 

Armhävningar 

Muskler som tränas: Axlar, bröst och armar. 

          
 

Utförande:  

• Övningen går att utföra på antingen knäna eller det lite svårare alternativet att göra dem på 

fötterna.  

• Lägg dig på marken på magen med sträckta armar och antingen knäna eller tåspetsarna i golvet 

så att kroppen bildar en så rak linje som möjligt från knän/fötter upp till nacken.  

• Spänn i mage och rumpa. 

• Böj armbågen så att överkroppen långsamt närmar sig underlaget. Gå ned så långt som möjligt. 

Pressa därefter kroppen explosivt från golvet upp till startpositionen på raka armar. Upprepa 

sedan allt ovan till dess att du genomfört önskat antal repetitioner.  

 

 

 

Fågelhunden 

Muskler som tränas: Rygg & bålmuskulatur 

 

 

 

 

 

 

 

Utförande:  

• Stå på alla fyra med händerna rakt under axlarna och med knäna under höfterna. Titta ned i 

golvet. 

• Lyft vänster arm och höger ben samtidigt. För vänster hand framför kroppen samtidigt som 

du sträcker höger ben bakåt. Återgå till startpositionen igen. 

• Lyft inte armen och benet så högt som möjligt, utan försök att göra dig så lång som möjligt. 

 

 



Uppkliv på låda/stol/bänk 

Muskler som tränas: Framsida & baksida lår, säte, adduktorerna   

 

 

 

 

 

 

 

 

Utförande:  

• Ställ dig framför en upphöjnad (låda, bänk eller stol). 

• Placera ena foten på upphöjningen, spänn bålen och håll ryggen rak. 

• Tryck dig hela vägen upp med hjälp av benet som är på upphöjningen tills du står med rakt 
ben. 

• Vänd kontrollerat ner igen och upprepa med andra benet. 

 

 

Knäböj 

 

Muskler som tränas: Rumpa, framsida lår, insida lår & bålmuskulaturen.  

        
 

Utförande:  

• Stå med fötterna axelbrett isär. Spänn rumpan och dra in magen.  

• Med kroppsvikten på hälarna (utan att lyfta tårna) skjuter du höften bakåt och sänker rumpan 

mot golvet. Sänk höften så långt ned som du kan, helst så att rumpan hamnar under knähöjd. 

Se till att knäna är i linje med tårna. Sträck på bröstkorgen och håll händerna utsträckta framför 

dig. 

• Därifrån pressar du dig upp till startläget igen. Upprepa.  

 

 

 



Dips på låda/stol/bänk 

Muskler som tränas: Armar, axlar och bröst. 

      

 

Utförande:  

• Sätt dig på kanten av en låda, bänk eller stol och placera händerna precis intill dina höfter, på 

var sin sida, på framkanten av bänken. 

• Ha benen böjda och sätt hälarna i golvet. Armarna är raka och axlarna på plats, de ska inte gå 

upp mot öronen i den här övningen. Håll blicken rakt framåt. 

• Lyft upp rumpan genom att trycka ifrån med händerna/armarna och kom fram med rumpan 

utanför kanten. Sänk ner kroppen mot marken genom att böja armarna, tills de kommer i 

ungefär 90 grader. 

• Tryck ifrån med armarna så du pressar dig själv uppåt igen. Istället för att sätta dig så sänker 

du ner kroppen igen och fortsätter göra så många repetitioner som du har tänkt dig. 

 

Plankan 

 

Muskler som tränas: Hela kroppen, men främst bålmuskulaturen  

 

     

 

 

 

 

 

Utförande: 

• Lägg dig på marken och höj din kropp genom att lägga din vikt mot dina armbågar och 

underarmar samt tår. Dina armar bör vara böjda under dina axlar. 

• Håll armbågarna direkt under axlarna, för att fördela vikten rätt. 

• Håll ryggraden rak. Du ska inte svanka och inte skjuta med ryggen. 

• Spänn magen och håll kroppen i en rak linje. 

• Fötterna och benen ska hållas en bit isär.  

• Blir det för tungt går övningen även att genomföra på knäna istället för på fötterna.  

 

 



Höga knän 

Muskler som tränas: Baksida lår, rumpa, vader och bålmuskulatur.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Utförande: 

• Stå med fötterna i axelbredd. 

• Dra upp knät mot magen och pendla med armarna längs sidorna. När höger ben är uppe vid 

magen ska vänster arm pendla framåt. När du sedan lyfter vänster ben så pendlar höger arm 

framåt.  

• Arbeta med framfoten i denna övning utan att sätta i hälen. Försök hela tiden hålla 

överkroppen upprätt och spänn bålen. 

• Sträva efter att komma högt upp med dina knän och att hela tiden låta ett ben vara i luften. 

Öka hastigheten för effektivare träning. 

 

 

Utfallssteg  

Muskler som tränas: Framsida lår, baksida lår, sätesmuskulaturen.  

      
 

Utförande: 

• Stå rakt och placera händerna på höften.  

• Ta ett steg framåt med ena benet. Sänk knäet så att det tar i marken.  

• Pressa tillbaka till utgångspositionen och gör sedan likadant med det andra benet.  

• Tänk på att ha så rak överkropp som möjligt genom hela rörelsen. Tänk stolt bröst! 

 

 

 



Stjärnan 

Muskler som tränas: Axlar & bål 

 

     

 

 

 

 

 

Utförande: 

• Börja övningen i en armhävningsposition.  

• Rotera runt kroppen och lyft en arm och ett ben.  

• Rotera tillbaka till startposition. 

• Rotera och utför övningen åt andra hållet.  

• Denna övning är rätt komplex. Blir det för svårt går det bra att köra sidoplankan istället. 

Burpees 

Muskler som tränas: Mage, bröst, triceps, rumpa och även puls. 

    

   

Utförande:  

• Börja stående med fötterna axelbrett isär. 

• Böj dig framåt och placera händerna i golvet framför dig. 

• Hoppa bakåt med fötterna så att du hamnar i armhävningsposition. 

• Gör en armhävning. 

• Hoppa framåt så att fötterna hamnar under dig. 

• Hoppa därefter så högt du kan och klappa med händerna ovanför huvudet. 

 



AMRAP 10 minuter 
Klicka här för att komma till video för passet 

 

Armhävningar 

Muskler som tränas: Axlar, bröst och armar. 

          
 

Utförande:  

• Övningen går att utföra på antingen knäna eller det lite svårare alternativet att göra dem på 

fötterna.  

• Lägg dig på marken på magen med sträckta armar och antingen knäna eller tåspetsarna i golvet 

så att kroppen bildar en så rak linje som möjligt från knän/fötter upp till nacken.  

• Spänn i mage och rumpa. 

• Böj armbågen så att överkroppen långsamt närmar sig underlaget. Gå ned så långt som möjligt. 

Pressa därefter kroppen explosivt från golvet upp till startpositionen på raka armar. Upprepa 

sedan allt ovan till dess att du genomfört önskat antal repetitioner.  

 

 

Burpees 

Muskler som tränas: Mage, bröst, triceps, rumpa och även puls. 

    

 

Utförande:  

• Börja stående med fötterna axelbrett isär. 

• Böj dig framåt och placera händerna i golvet framför dig. 

• Hoppa bakåt med fötterna så att du hamnar i armhävningsposition. 

• Gör en armhävning. 

• Hoppa framåt så att fötterna hamnar under dig. 

• Hoppa därefter så högt du kan och klappa med händerna ovanför huvudet. 

 

https://youtu.be/DUAv0cjHK1A


 

Knäböj 

 

Muskler som tränas: Rumpa, framsida lår, insida lår & bålmuskulaturen.  

        
 

Utförande:  

• Stå med fötterna axelbrett isär. Spänn rumpan och dra in magen.  

• Med kroppsvikten på hälarna (utan att lyfta tårna) skjuter du höften bakåt och sänker rumpan 

mot golvet. Sänk höften så långt ned som du kan, helst så att rumpan hamnar under knähöjd. 

Se till att knäna är i linje med tårna. Sträck på bröstkorgen och håll händerna utsträckta framför 

dig. 

• Därifrån pressar du dig upp till startläget igen. Upprepa.  

 

 

 

Jumping Jacks 

Muskler som tränas: Framsida lår, rumpa, höft, axlar & vader. 

  

 

 

 

 

 

 

Utförande:  

• Börja övningen med att ställa dig med fötterna tillsammans och med en rak rygg. Armarna 

bör vila längs med dina sidor. 

• Böj på knäna något och hoppa uppåt samtidigt som du sprider ut benen åt varsitt håll och 

landar på båda fötterna. Samtidigt så för du båda armarna uppåt och åt sidorna tills att de 

möts ovanför ditt huvud. 

• Hoppa igen tillbaka till startpositionen. Utför nästa repetition direkt efter. 

 

 



 

Mountain Climbers 

Muskler som tränas: Mage, armar och ben. Höjer pulsen.  

     
 

Utförande: 

• Lägg dig på golvet och ställ dig i samma position som om du ska utföra en vanlig armhävning. 

Det är viktigt att du inte svankar för mycket. Försök hålla en så rak linje som möjligt från 

nacken ner till hälen. 

• Lyft ena foten, böj benet och för samtidigt upp ditt knä mot bröstkorgen. Lyft knät så nära 

bröstkorgen du klarar utan att din fot vidrör golvet. 

• Sträck ut benet till utgångsläge igen och sätt tillbaka tårna i golvet. Upprepa därefter rörelsen 

med motsatt ben. 

• Börja i lugnt tempo och öka succesivt. När du klarar hålla ryggpositionen rak och står 

kontrollerat still med händerna kan du till slut ”springa” med benen på golvet. 

 


