
INTERVALLTRÄNING

OPTIMERA DIN LÖPNING

Intervallträning är det viktigaste
träningsverktyget i löparens
verktygslåda. Det gör dig både
snabbare och starkare samt att det
ger effekt direkt. Men hur kan det
vara så? Här tittar vi närmre på vad
som händer i kroppen när man
löper intervaller  
Löpcoachoch konditionsexpert på 
 Powerbylisa- Kristofer Högsborn
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POWERBYLISA

GET FIT FEEL GOOD BE STRONG

Med vår coachning kan  vi fokusera på att
förbättra din löpning och jobba med

intervallträning för att få ut fördelarna du
kommer ta del av i denna e-bok. 

KONTAKTA MIG

https://powerbylisa.se/


INTRODUKTION

Intervallträning har en förvånansvärt bra effekt 
på både formen och hälsan. Om vi tittar närmre 
på vad som händer i kroppen när vi utsätter oss 
för tuffa och effektiva turbopass, så kan vi se att 
det sätter igång en positiv kedjereaktion som 
involverar såväl inre organ och muskler som 
hjärnan. 

INTERVALLTRÄNING
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DETTA HÄNDER I KROPPEN 
NÄR DU LÖPER INTERVALLET

LUNGORNA

Intervallträning stärker lungvävnaden och 
andningsmuskulaturen så att blodet syresätts 
bättre. Dessutom bildas fler förgreningar i 
lungorna vilket gör att de kan transportera mer 
syre till blodet. 

BLODET

Blodvolymen, dvs mängden blod i blodkärlen 
ökar. En större blodmängd innebär mer syre till 
musklerna. 
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HJÄRTAT

Hårda intervaller gör att blir starkare och att 
hjärtats slagvolym ökar. Det innebär att hjärtat 
kan pumpa ut mer blod för varje slag. 
Ett effektivt hjärta behöver inte slå lika ofta och 
därför sjunker vilopulsen efter en tids 
intervallträning. 

INTERVALLTRÄNING
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DETTA HÄNDER I KROPPEN 
NÄR DU LÖPER INTERVALLET

MUSKLERNA

Lungorna, blodet och hjärtat transporterar 
gemensamt ut syre till musklerna. Inne i själva 
muskeln förbättras de processer som omsätter 
syre till energi. Du kommer därför inom kort 
kunna producera mer energi med hjälp av syret. 
Dessutom stärker den högintensiva träningen 
musklerna. 

HJÄRNAN

Intervallträning förbättrar öven 
koordinationsförmågan. Det innebär att hjärnans 
förmåga att styra krpppen blir bättre eftersom de 
löp tekniska kraven ökar när löptempot stiger. 
Både musklerna och cellerna i varje enskild 
muskel blir bättre på att samarbeta. Resultatet 
av detta blir en förbättrad löpekonomi, dvs du 
gör av med mindre energi att springa i en viss 
hastighet. 
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INTRODUKTION

Att lägga in styrketräning in i sitt löpschema är 
en väldigt god idé då dina leder kommer kunna 
utstå en högre påfrestning. Styrketräning 
minskar skador, du får en bättre 
kroppsmedvetenhet som i sin tur leder till en 
bättre teknik. Styrketräning kan hjälpa dig att 
springa både längre och snabbare. 

LÖPSTYRKA
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VARFÖR LÖPTEKNIK/ 
SKOLNING

LÖPSKOLNING

Löpskolning är kanske den mest funktionella 
styrketräning en löpare kan ägna sig åt. Genom 
att löpskolningsövningar tränar du styrka, 
koordination, rörlighet, snabbhet, spänst, 
stabilitet och löpekonomi. 
Dessutom förbättrar du hållfastheten, främst i 
underbenen vilket hjälper dig att hålla skadorna 
borta. 

TOPP TRE INTERVALLER

4*4 under 1 min stå/gå vila
Pyramid intervaller, 1-2-3-4-3-2-1 min med 1 
min vila
10x1 min med 45 sek vila

1.
2.

3.
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INTRODUKTION

Det är viktigt att komma ihåg att det finns inga 
regler för vad man ska orka springa för att vara 
en löpare. När du springer är du en löpare. Du 
behöver inte springa fort, snyggt eller långt. 
Det räcker att du lufsar dig fram i din egna takt. 
Vi alla som springer är löpare. Ut och spring så 
kommer du tillbaka med mer energi.  

KOM IGÅNG
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TIPS FÖR ATT STARTA

BÖRJA FÖRSIKTIGT

Det största felet som många nybörjare gör är att 
man startar för hårt. Man är ivrig och tror att 
man måste springa fort för att träningen ska ha 
effekt. Första passet kör man av en runda på 
5km och ger allt man har, vilket kanske leder till 
att efter 2 km är man helt slut och fortsättningen 
är en ren pina. Det dröjer flera dagar till nästa 
pass och ångesten är stor inför passet. Efter tre 
veckors hård och tuff löpning så har man tröttnat 
på att springa. Att springa var ju inte särskilt 
roligt utan mest jobbigt. Hur kan man tycka om 
det här?

Känner du igen dig i stycket ovan? Det är vanligt 
att man känner så och anledningen är att man 
har för bråttom och inte börjar försiktigt. Många 
gör felet när de vill komma igång med löpning 
att de börjar för hårt trots att kroppen inte är van 
vid den belastningen. Ofta slutar det i skador 
eller att man tröttnar. Istället är det viktigt att du 
börjar försiktigt och låter leder, senor och 
ligament vänja sig vid att springa. 
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VARVA JOGG MED GÅNG

För att komma igång med löpningen kan det vara 
smart att börja långsamt, varva löpning med 
gång. T.ex. joggar du 1 min och varvar det med 1 
min gång, upprepa detta under 20 min. Du 
kommer sedan för varje pass att öka längden 
successivt och tillslut är du uppe i 45 min. Är du 
nybörjare kan detta ta upp till 3 månader medan 
om du sprungit innan så kan det ta en månad.  
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FOKUSERA PÅ LÖPTEKNIK

När du kommer igång med löpningen så är det 
extra viktigt att få rätt teknik från början. När 
löpningen blir en vana är det svårare att göra 
ändringar i hur kroppen rör sig. Vill man på 
riktigt komma igång med att löpningen så kan 
det bara en bra idé att gå en löpteknik kurs. Med 
bättre löpteknik så blir det både lättare och 
roligare att springa. 

TRÄNA HELLRE OFTA ÄN LÅNGA PASS

Börja alltid med att köra kortare pass på 
exempelvis 20 min 2-3 ggr i veckan än att köra 
60 min. Att springa 60 min är tufft för kroppen 
om man inte är van. SÅ lägg därför in kortare 
pass fler dagar i veckan för att vänja kroppen. 
Då blir också återhämtningen snabbare och du 
är redo för nästa pass tidigare. 

KOM IGÅNG
TIPS FÖR ATT STARTA
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VÅGA HA TÅLAMOD

När du inte har sprungit på länge så är det 
viktigt att du börjar lugnt. Du kommer märka att 
du snabbt får effekt av träningen. Det finns alltså 
ingen anledning till att pressa kroppen för hårt i 
början, du kommer ändå få resultat. Börja 
långsamt och få löpningen ill en vana. Räkna 
med att det kommer ta en månad med 
regelbunden löpning med 2-3 pass i veckan 
innan det börjar kännas lättare. Ge inte upp! 

KOM IGÅNG
TIPS FÖR ATT STARTA

VÅGA VARA LÅNGSAM

När du nu kommer igång med löpningen så är 
det viktigt att du inte springer i för hårt tempo. 
Det ska gå långsamt till en början och i stort sett 
vara i ett tempo så du skulle kunna gå raskt 
bredvid. Det kan till en början kännas fånigt och 
att det är jobbigt att bli omsprungen av andra 
löpare. Men hur långsamt du än springer är du 
bättre än de som sitter hemma i soffan. Jämför 
dig aldrig med andra utan utgå från dina egna 
förutsättningar. När du har tränat ett tag kommer 
du kunna springa fortare. I början när du 
kommer igång med löpningen är det bättre att 
springa orka springa längre än fortare. 

FRÅGOR?

Vill du få ett tydligare upplägg och resultat
i din löpning : ler har frågor kring detta?

KONTAKTA  OSS

https://powerbylisa.se/


MISSA INTE

ÄR DU REDO
ATT TA DIN
TRÄNING/
LÖPNING TILL
NÄSTA NIVÅ?
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POWERBYLISA

För dig som tagit del av denna e-bok
erbjuder jag en rabatt på min online

coachning där du får fri startavgift (ord.
499kr) när du anger kod "power time" i

frågeformuläret på min hemsida
www.powerbylisa.se. 

I MIN ONLINE COACHNING INGÅR

KONTAKTA MIG

www.powerbylisa.se

@powerbylisa

Lisa.wilborg@gmail.com

https://powerbylisa.se/
https://powerbylisa.se/
https://powerbylisa.se/
https://www.instagram.com/powerbylisa/?hl=en

