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ExprEssträning  
– träningskoncEptEt för dig
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 Hör du till den stora skara som gärna vill 
träna och hålla dig i form men har svårt 
att hitta tiden (och kanske även motiva

tionen)? Då är expressträning något för dig.
Många av oss lever idag hektiska liv. Vi vill ha ett 

utmanande och givande jobb, hinna umgås med fa
miljen och sköta bestyr i hemmet samt ha roliga in
tressen och träffa våra vänner. Och helst ska vi dess
utom hinna träna regelbundet så att vi håller oss 
vältränade och snygga. Det går inte riktigt ihop. Vi 
springer mellan jobb, vänner, dagishämtningar och 
annat, för att till slut landa i soffan utsjasade fram
emot småtimmarna.

I den här boken ligger därför fokus på att trä
ningen ska vara enkel och okomplicerad; och själv
klart att passen ska vara motiverande och verkligen 
ge något.

Det är här expressträning kommer in i bilden. 
Det är en träningsform som du inte behöver lägga 
så mycket tid på, och som du kan utföra hemma när 
du har tid och möjlighet. Lite är alltid bättre än ing
enting, och får man bara in en rutin och tränar re
gelbundet kan man uppnå riktigt bra resultat utan 
att det kostar alltför mycket.

Självklart måste du ta i och bli svettig – men 
inget är ju gratis här i livet.
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Expressmetoden
Expressträning är ett unikt och supereffektivt sätt 
att träna och passar i princip alla – oavsett kön, mål 
eller träningsnivå. Genom att kombinera 10, 20 
och 30minuterspassen i boken kan du träna både 
för att bli starkare och/eller för att förbättra kondi
tionen. På köpet får du bättre balans, koordination 
och rörlighet. Du kan självklart också expressträna 
för att gå ner i vikt.

Expressträning är både roligt, effektivt och varie
rande – och det är bevisat att det ger resultat!

Med expressträning stimulerar du kroppen med 
korta effektiva pass, från 10 minuter upp till 30 mi
nuter. Här finns till och med bonuspass på endast 
5 minuter. Passen är roliga, annorlunda och fram
för allt effektiva. Du tränar hela kroppen allsidigt 
med din egen kropp som träningsverktyg för bästa 
resultat. Några av övningarna är mer traditionella 
grundövningar och andra mer funktionella total
övningar där du utmanar hela kroppen vid ett och 
samma tillfälle.

Det här konceptet är speciellt framtaget så att alla 
kan anpassa träningen efter just sina egna förutsätt
ningar, när du följer det kommer du att ge dig själv 
möjligheten att utvecklas ytterligare.

Det unika med expressträning är alltså inte bara 
att det är så tidseffektivt utan även att du kan fo

kusera på det just du vill förbättra under ett och 
samma träningspass. På så sätt når du snabbare det 
mål du satt upp med din träning.

Expresskonceptet består av:
✦ 30-minuters: snabbpass (2–4 dagar i veckan)

✦ 20-minuters: speedpass (3–5 dagar i veckan)

✦ 10-minuters: sprintpass (5 dagar i veckan)

✦ 5-minuters: spurtpass (smygpass varje dag)

✦ 1-minuts motivationstester

Varför träna hemma?
✦ Enkelt och smidigt
✦ Tidseffektivt
✦ Gratis
✦ Roligt
✦ Lugn miljö
✦ Kan träna med hela familjen

Din kropp och dina muskler vet inte om du tränar 
hemma eller på en träningsanläggning, det enda din 
kropp känner är vilka övningar du utför och hur du 
belastar den.

Om du reser mycket och har oregelbundna ar
betstider eller kanske barn som ska skjutsas till 
dagis är det mycket enkelt och smidigt att träna 
hemma.

Med expressträningskonceptet kan du träna när 
du vill. Du kan träna spontant eller planerat pre
cis när det passar dig, till exempel på morgonen 
före jobbet, på jobbet eller kanske senare på kvällen 
när du vill ha en stund för dig själv. Eller varför inte 
prova tillsammans med resten av familjen.

Att träna hemma har många fördelar, det är 
mycket tidssparande och du kan träna samtidigt 

Vanliga ursäkter till att inte träna:
✦ Har inte tid

✦ Har inte råd

✦  Har inte tillgång till gym

Expressträning kostar inte, den tar bara några mi-

nuter och kan utföras nästan när och var som helst.
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B r a för: Styrka, balans, rörlighet och koordination.

Du t r ä na r: Framsida och baksida lår, rumpa, vader 

och rygg.

u t rust n i ng: Handduk.

u tgå ng sp osi t ion: Stå med lätt böjda knän och 

blicken riktad framåt. Ha fötterna brett isär och låt 

tårna peka något utåt. Greppa handduken och placera 

 armarna strax framför kroppen. Förläng kroppen!

u t för a n De: Böj på knäna och låt rumpan arbeta 

nedåt och bakåt tills du har knäna böjda i cirka nittio 

grader. Vänd tillbaka till utgångspositionen strax innan 

 armarna nuddar golvet.

tä n k på: Håll ryggen rak och stabil med hjälp av 

magmusklerna och fixera blicken på en punkt framför 

dig. Låt armarna hänga rakt ner under hela utförandet.

t i ps: Tänk dig att du ska lyfta en kartong från golvet.

kartonglyftet

Lår och rumpa
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B r a för: Styrka, balans, rörlighet och koordination.

Du t r ä na r: Framsida och baksida lår, rumpa, vader, 

rygg, axlar och armar.

u t rust n i ng: Handduk.

u tgå ng sp osi t ion: Stå med lätt böjda knän och 

blicken riktad framåt. Ha fötterna brett isär och låt 

tårna peka lätt utåt. Greppa handduken med ena han-

den och sträck handduksarmen mot taket samtidigt 

som du låter den andra armen hänga rakt ner, längs 

med benet. Förläng kroppen!

u t för a n De: Böj på knäna och låt rumpan arbeta 

nedåt och bakåt tills du har knäna böjda i nittio grader 

samtidigt som du låter den fria armen följa benet mot 

golvet. Vänd därefter tillbaka till utgångspositionen. Ut-

för bestämt antal repetitioner och byt sedan arm.

tä n k på: Låt handduksarmen peka rakt upp under 

hela utförandet.

kyparknäböj
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B r a för: Styrka, balans och koordination.

Du t r ä na r: Framsida, baksida och insida lår, 

rumpa, vader, bål och överkropp.

u t rust n i ng: Handduk och mjuk matta.

u tgå ng sp osi t ion: Greppa handduken med nå-

got bredare än axelbrett grepp. Ha fötterna i höftbredd 

med tårna pekande framåt. Lyft armarna rakt upp. Fäst 

blicken på en punkt framför dig och förläng kroppen.

träsksteg JEnniEs kommEntar:

Det här är den bästa  
övningen för att få kontakt 

med ben och rumpa. Du kan 
inte fuska och tvingas därför 

ge allt – och lite till.
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u t för a n De: Gå ner på knä med vänster ben sam-

tidigt som du böjer höger ben framför dig med låret 

parallellt med golvet (så kallad utfallsposition). Gå sedan 

ner på knä med höger ben. För fram vänster ben fram-

för dig så att du åter kommer i utfallsposition. Lyft sedan 

upp hela kroppen till upprätt position. Byt startben.

tä n k på: Håll kroppen upprätt och lång med hjälp 

av magens muskler under hela utförandet.
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u t för a n De:

rumplyft
Spänn mage och rumpa. Pressa hälarna mot golvet 

och lyft upp rumpa och bål mot taket. Lyft så högt att 

kroppen blir rak. Återgå därefter till utgångsläget och 

vänd tillbaka upp innan rumpan nuddar golvet.

rumplyft med kickar
Spänn mage och rumpa. Pressa hälarna mot golvet 

och lyft upp rumpa och bål mot taket. Lyft så högt att 

kroppen blir rak. Håll kvar i detta läge och utför sedan 

bestämt antal benkickar, där du sparkar ett ben i taget 

ut till rakt ben.

Baksida lår och rumpa

B r a för: Styrka, balans, rörlighet och koordination.

Du t r ä na r: Baksida och framsida lår och rumpa.

u t rust n i ng: Matta eller liknande.

u tgå ng sp osi t ion: Ligg på rygg med blicken rik-

tad uppåt. Böj på knäna med fötterna i golvet. Låt ar-

marna peka rakt upp mot taket.

tä n k på: Spänn magen och rumpan under hela ut-

förandet och låt armarna peka rakt upp.

rumplyft och  
rumplyft med kickar JEnniEs kommEntar:

Jag använder framsida  
lår väldigt mycket när jag 

dansar och måste se till att 
även baksidan är stark . och 

som alla tjejer vill jag ha 
snygg rumpa!
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Rumplyft 
med kickar

rumplyft och  
rumplyft med kickar
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B r a för: Styrka, balans, rörlighet och koordination.

Du t r ä na r: Baksida lår, rumpa, vader och rygg.

u t rust n i ng: Handduk.

u tgå ng sp osi t ion: Stå med parallella fötter och 

armarna hängande framför kroppen med en handduk 

i händerna. Böj lätt på vänster knä och placera höger 

fot något bakom dig. Fäst blicken på en punkt framför 

dig. Förläng kroppen!

u t för a n De: Stå med tyngdpunkten på den främre 

foten och släpp kontakten med det bakre benet. Spänn 

magen och fäll överkroppen framåt i höftleden så att 

den är parallell med golvet likt en våg. Sträck ut det 

bak re benet bakom dig i luften samtidigt som armarna 

sträcks mot golvet. Återgå kontrollerat till utgångsposi-

tionen. Utför bestämt antal repetitioner och byt sedan 

ben.

tä n k på: Håll kroppen så rak du kan med hjälp av 

magen och rikta blicken framåt och nedåt. Arbeta 

lugnt och kontrollerat.

Vågen
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B r a för: Styrka, rörlighet, stabilitet och koordination.

Du t r ä na r: Rumpa och rygg.

u t rust n i ng: Matta eller liknande.

u tgå ng sp osi t ion: Stå på alla fyra med händer 

och knän i underlaget. Se till att ryggen är rak. Sträck 

höger ben rakt ut åt sidan. Rikta blicken något nedåt 

och framåt.

u t för a n De: Lyft höger ben utåt och uppåt så högt 

du kan. Återgå kontrollerat till utgångspositionen och 

vänd sedan tillbaka uppåt igen innan foten nuddar 

 golvet.

tä n k på: Håll ryggen rak med hjälp av mag-

musklerna.

Vinglyft JEnniEs kommEntar:

Jag kör många olika 
övningar för att träna 
alla muskler i rumpan 
eftersom det kan vara 

svårt att få resultat.
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B r a för: Styrka, rörlighet, stabilitet och koordination.

Du t r ä na r: Hela magmuskulaturen, framför allt 

den raka.

u t rust n i ng: Matta och handduk eller liknande.

u tgå ng sp osi t ion: Ligg på rygg med lätt böjda 

knän. Håll ihop fötterna med fotsulorna i golvet. Spänn 

magmusklerna genom att ”suga in” bäckenbotten. 

Greppa handduken och placera den bakom huvu-

det så att händerna hamnar vid öronen. Rikta blicken 

framåt och nedåt genom att pressa hakan mot bröstet.

u t för a n De: För med rundad rygg upp överkrop-

pen så högt du kan med hjälp av magmusklerna och 

handduken utan att korsryggen lämnar golvet. Återgå 

sedan kontrollerat till utgångspositionen genom att 

arbeta ner kota för kota. Vänd tillbaka upp strax innan 

skulderbladen når golvet.

t i ps: Tänk mage mage mage under hela utförandet.

raka magmuskeln

crunches
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B r a för: Styrka, rörlighet, stabilitet och koordination.

Du t r ä na r: Hela magmuskulaturen, framför allt 

den raka.

u t rust n i ng: Matta och två handdukar eller lik-

nande.

u tgå ng sp osi t ion: Ligg på rygg med en rullad/

vikt handduk under den nedre delen av ryggen, under 

svanken. Ha lätt böjda knän med fötterna tätt ihop och 

fotsulorna i golvet. Spänn magmusklerna genom att 

”suga in” bäckenbotten. Greppa den andra handduken 

och placera den bakom huvudet så att händerna ham-

nar vid öronen. Rikta blicken framåt och nedåt genom 

att pressa hakan mot bröstet.

u t för a n De: För med rundad rygg upp överkrop-

pen så högt du kan med hjälp av magmusklerna och 

handduken utan att korsryggen lämnar handduken. 

Återgå sedan kontrollerat till utgångspositionen ge-

nom att arbeta ner kota för kota. Vänd tillbaka upp 

strax innan skulderbladen når golvet.

t i ps: Tänk mage mage mage under hela utförandet.

crunches med dyna

✦ Med en handduk under svanken blir övningen 

tyngre eftersom du får mer sträck i bottenläget.
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B r a för: Styrka, balans, rörlighet, stabilitet och koor-

dination.

Du t r ä na r: Hela magmuskulaturen, framför allt 

den raka, samt höftböjarmusklerna.

u t rust n i ng: Handduk och matta eller liknande.

u tgå ng sp osi t ion: Sitt på golvet med lätt böjda 

knän och benen höftbrett isär. Tårna ska peka uppåt. 

Greppa handduken med ena handen och sträck upp 

handduksarmen mot taket. Låt den andra armen 

hänga utmed sidan med handen i golvet. Rikta blicken 

framåt och uppåt. ”Sug in” bäckenbotten och spänn 

magmusklerna.

u t för a n De: Sänk med fixerade ben överkroppen 

mot golvet, kota för kota, med hjälp av magens musk-

ler. Återgå till utgångspositionen när bröstryggen nud-

dar underlaget. Utför bestämt antal repetitioner och 

byt sedan handduksarm.

tä n k på: Handduksarmen ska vara riktad mot taket 

under hela utförandet.

kyparsitdown
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Magtwist
B r a för: Styrka, rörlighet, stabilitet 

och koordination.

Du t r ä na r: Hela magmuskulaturen, 

framför allt den raka och sneda, samt 

höftböjarmusklerna.

u t rust n i ng: Handduk och matta  

eller liknande.

u tgå ng sp osi t ion: Sitt på golvet 

med knäna böjda i cirka nittio grader. 

Runda ryggen med hjälp av magens 

muskler och ”sug in” bäckenbotten. 

Greppa handduken med ett axelbrett 

grepp och sträck ut armarna rakt fram-

för dig.

u t för a n De: Spänn magen och lyft 

upp fötterna cirka 5–10 centimeter från 

golvet med fortsatt böjda knän. För 

handduken med raka armar åt vänster 

samtidigt som benen förs åt höger. Ar-

beta så långt åt sidan du kan och låt 

blicken följa armarnas rörelse. Vänd till-

baka när det stramar i magmusklerna, 

eller innan handduken når golvet, och 

arbeta till motsatt sida.

tä n k på: Finn en god rytm och ba-

lans och spänn magen.

sneda magmuskelnJag tror stenhårt på 
övningar där man får 

rotera – kroppen är till 
för att vi ska använda 
den i alla riktningar.

JEnniEs kommEntar:


