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Att träna utomhus i grupp, året runt, har blivit omåttligt populärt. Många lockas 
av militärinfluerade övningar och språkbruk á la lumpen.
Träningsguidens Emeli Emanuelson har skaffat lera under naglarna – och träffat 

de inbitna fantasterna.
Text Emeli Emanuelson Foto Hans Berggren

Snor, Svett & lera
Varför älskar vi militärträning?



»Det spelar ingen roll  
– det blir straffarmhävningar!«
Jonas Gustrin, instruktör, Nordic Military Training
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det regnar. Det är mörkt. Månen är skymd 
bakom ett ogenomträngligt, vått dis. Vi 
stampar i takt, springandes i två kolonner om 
tio personer vardera längs en smal skogsväg. 
Det råder en kamratlig, sammansvetsad stäm
ning i vår trupp, bestående av män och kvin
nor i varierande åldrar. Våra uniformer utgörs 
av oömma kläder och en grön väst med den 
brandgula texten: Militärträning.

– Skydd!
Rekryterna kastar sig plötsligt till marken 

med varierad snabbhet medan jag står kvar 
som ett fån på vägen.

– Ja, alla vet ju inte vad »skydd« betyder, 
om man inte har varit med tidigare, säger 
Jonas Gustrin, instruktör på Nordic Military 
Training.

Jag känner mig ofrånkomligen träffad.
– Men det spelar ingen roll, det blir straff

armhävningar!
Utan minsta protest gör vi fem snabba 

armhävningar på den kalla, hårda asfalten. 
Jag hinner knappt resa mig upp innan Jonas 
skriker igen.

– Skydd!
Denna gång är jag inte sen att slänga mig 

ner i diket. Baken har redan domnat av kylan 
från marken. Hej urinvägsinfektion, tänker 
jag.

Tio minuter senare tänker jag inte alls. 
Snoret rinner ikapp med svetten, jag är helt 
genomblöt av regn och transpiration. Vi pep
par varandra med skrik och hejarop där vi 
ömsom rusar, ömsom krälar fram på en lerig 
äng. Det enda som saknas är taggtråden.

Styrka och kondition 
Militärträning, eller bootcamp som det 
ibland kallas, har ökat oerhört i popularitet 
i Sverige de senare åren. Man kan fråga sig 
varför. Gillar vi verkligen att ränna omkring 
ute i våta skogsmarker före soluppgången, 
med en gormande exmilitär hack i häl? Jag 
menar, varför bli smutsig och förfrysa tårna 
när man kan träna på ett bekvämt gym med 
het bastu och kylda energidrycker?

Snor, Svett & lera
Varför älskar vi militärträning?

Jonas Gustrin är instruktör inom NMT, 
Nordic Military Training. Han jobbade 
tidigare som officer i flottan.
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Kanske för att motverka den tristess som 
kan följa med alltför tillrättalagda tränings
former. Det menar i alla fall Magnus Hagmar, 
44 år och förlossningsläkare i Stockholm, 
som tränar med företaget Nordic Military 
Training.

– Jag kan inte motivera mig till att gå till 
gymmet längre. Jag vill ha variation och 
funktionell träning där man använder hela 
kroppen. Här får jag både styrka, kondition, 
och explosivitet.

– Det bästa är gruppmentaliteten, säger 
Johan Lengqvist, 35 år och forskare, som just 
kört ett pass tillsammans med Magnus. Var 
annars tränar man så här, med andra männis
kor ute i naturen?

Även utan militärer
Det finns faktiskt fler alternativ till utomhus
träning i grupp än militärinspirerade boot
camps. Nya företag som erbjuder varierade 
former av social urochskurmotion ploppar 
upp till höger och vänster. Xwalk Xtreme, 
grundat av tränings och motivationsexperten 
Andreas Öhgren och före detta hockeyproffset 
Andreas Jakubowicz, är en form av intervall
träning med gåstavar som utförs i grupp runt 
om i Stockholms parker. Det bjuds på såväl 
funktionell styrketräning som trapplöpning 
och rusher i gräsklädda backar. Och för den 
som verkligen vill vara ett med naturen finns 
stenåldersträningen Primal walk, som lärs ut 
av triathlonmästaren Jonas Colting i Borås.

Men det är framför allt militärinspirerad 
träning som drar. Detta förvånar inte Jonas 
Gustrin, instruktör på Nordic Military 
Training och tidigare marinofficer.

– Folk vill ha ett underhållningsvärde i sin 
träning idag. Det ska vara en kul upplevelse, 
samtidigt som det är funktionellt och effek
tivt. Det är en helt annan sak att springa i 
ojämn terräng än på en bana eller asfalt. Det 
är också mental avslappning, att få vara ute i 
naturen, och upplevelsen av att jobba tillsam
mans skiljer sig mycket från att gå på ett van
ligt gympass där var och en sköter sig själv.

Inte som på film
Den militära träningstrenden i Sverige har 
hämtat inspiration från australiensiska och 
brittiska företag, likt det framgångsrika 
British Military Fitness som har över 20 000 
medlemmar. De i sin tur har sitt ursprung i 



»Många grabbar tycks tro att man måste vara vältränad för att börja 
träna hos oss. Och visst, träningen är hård – men den anpassas efter 
varje individ i gruppen.«
Håkan Wester, vd, Military Fitness Sweden
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Träningsguidens Emeli Emanuelson sliter hund under 
passet med Nordic Military Training. Hon gillade alla 
tränings koncept hon testade, men fastnade lite extra 
för Xwalk Xtreme. Läs hennes beskrivningar av passen 
på sidan 50.
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amerikansk bootcampträning, ett koncept 
utvecklat för att drilla soldater inför en när
stående krigssituation. Syftet är att få dem i 
perfekt form, samt att utrota all form av indi
vidualism för att skapa en okrossbar grupp
mentalitet och fullständig lydnad.

Men riktigt så extrema är inte de företag 
som erbjuder militär träning för vanliga 
civila, menar Jonas Gustrin.

– Vår målbild är en blandning mellan 
British Military Fitness och Friskis & Svettis. 
Det är inte som i amerikanska krigsfilmer där 
man blir piskad och hunsad. Det finns ingen 
form av kränkning eller nedlåtande attityd, 
utan enbart positiv pushning. Är det någon 
som sackar efter är det inte bara instruktören, 
utan ofta någon av deltagarna, som lägger en 
hjälpande hand på ländryggen. 

Mest tjejer på passen
Samtidigt är det många som är förtjusta i 
just den hårda, militanta attityden. James 
Roberts, tidigare brittisk militär och polis 
och nu instruktör på Sveriges första militära 
fitnessföretag Army Fitness, tror att folk gillar 
att bli tillsagda vad de ska göra.

– Det blir svårare att fuska då, vi pushar dig 
till att göra ditt yttersta. Ju jobbigare det är, 
och ju blötare och smutsigare deltagarna blir, 
desto gladare är de efteråt.

När Sofia Andersson, 19 år och butiksbi
träde i Stockholm, anmälde sig till sitt första 
bootcamp med Army Fitness hade hon räknat 
med tuffa tag.

– Jag hade tänkt mig att det skulle vara som 
i en film, där de står och skriker på en, och så 
var det verkligen i början. Vår första instruk
tör var en skitstel militär som ville att vi 
skulle kalla honom kapten. Ingen vågade säga 
någonting. Men de flesta instruktörerna har 
glimten i ögat, även om de är tuffa.

Susanne Falk, 36 år och tolk, kör bootcamp 
med Sofia och håller med.

– Jag tycker att det här är helhäftigt! Att bli 
påhejad med glimten i ögat, och att man ändå 
har respekt för instruktören, det är fantastiskt.

På frågan om bootcampträning är grabbigt 
svarar de båda nej.

– Jag trodde att det skulle vara mer killar, 
säger Sofia. Men det är mest tjejer som tränar 
här.

Så ser det ut hos de flesta av företagen som 
kör militär träning. James Roberts på Army 
Fitness ser definitivt fler kvinnor än män på 
sina pass.

– Vi har ett gäng kvinnor i 30–45årsåldern 
som är riktigt hardcore, de utgör huvudkun
den. Männen är färre och ofta lite äldre. Men 
det finns deltagare i alla åldrar, från proffs till 
nybörjare.

Personlig coachning i fokus
Detsamma gäller på Nordic Military Training 
där medlemmarna är alltifrån 17–54 år.

– Könsfördelning är ungefär 60 procent tje
jer, säger Jonas Gustrin. Då vi började, för ett 
och ett halvt år sedan, trodde vi att det skulle 
vara övervägande killar som sökte en utma

ning, lite machostuk, men det var totalt fel. 
Den största kategorin utgörs av ensamstående 
mammor i 40årsåldern.

Anledningarna är flera, tror Jonas. 
– Det är enklare för killar att sticka ut och 

springa i skogen på egen hand. Man känner 
sig inte lika trygg som ensam tjej när det bör
jar bli mörkt, det är lättare om man tränar i 
grupp. Dessutom är det få tjejer som har gjort 
lumpen, medan killar kanske tänker att det 
där med lumpen kan jag vara utan.

Håkan Wester, grundare av och vd på väst
kustbaserade Military Fitness Sweden, har 
ytterligare en teori.

– Det förefaller som om tjejer är mer pre
stigelösa, nyfikna och tar det för vad det är. 
Många grabbar tycks tro att man måste vara 
vältränad för att börja träna hos oss. Och visst, 
träningen är hård – men den anpassas efter 
varje individ i gruppen. Det är just detta som 
är styrkan, det är gruppträning med extremt 
stort fokus på personlig coachning. Jag är helt 
övertygad om att vi bara har sett början av 
den här typen av träning i Sverige.  t

Det finns inget dåligt väder …
… bara dåliga kläder. Ta inte på dig något du 
är rädd om när du kör utomhusträning, du 
kommer att bli rejält smutsig. Använd gärna 
varma, löparvänliga kläder på vintern samt 
mössa och vantar. Klä inte på dig för mycket 
bara – du blir varm när du springer.





Army Fitness drog igång trenden med 
militärinspirerad träning i Sverige.
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Army Fitness – Klassisk bootcamp
Vad: Sveriges första militärinspirerade fitnessklubb. Kör ett 
antal bootcamps á sex veckor från februari till december. Stor 
fokus på gruppkänsla och att deltagarna snabbt ska komma 
igång och märka av resultat. Du pushas och pressas hårt av 
instruktörerna och de övriga deltagarna, men förolämpas 
aldrig. Konditions- och styrketräning, med allt ifrån terräng-
löpning till intervallträning, armhävningar och brottning, 
lyftning av traktordäck, stock och sten, eller att springa med 
en kamrat på ryggen. Här plöjer man rätt igenom vattenpölar 
och leriga diken – så räkna med att bli rejält nedsmutsad. 1–2 
instruktörer på max 27 deltagare. 
Upplägg: Bootcamp på sex veckor. Passen är 75 
minuter långa och kan köras morgon och/eller kväll. 
Rekommendationen lyder max tre pass per vecka.
Var: Stockholm, Göteborg, Eskilstuna och Malmö.
Grundkrav: Du måste kunna springa 1 km på max 6–7 minu-
ter och får inte ha några allvarliga knä- eller ryggproblem.
Kostnad: 995–1 495 kronor för ett 6-veckorscamp (vintertid 
även 3–5 veckorscamper). Kostnad varierar beroende på 
var du tränar, samt om du är medlem eller ej, eller student. 
Medlemsavgift: 500 kronor.
Mer info: www.armyfitness.se

Nordic Military Training  
– Folklig lumpen i stan
Vad: I princip samma typ av upplägg på passen som Army 
Fitness, med stenhård, militärinspirerad utomhusträning i grupp. 
Skillnaden ligger i att NMT inte har tidsbegränsade bootcamps, 
utan kör på året om, i ur och skur. Dessutom nivåanpassas trä-
ningen efter gruppen/individerna och du kan välja mellan nivåerna 
Basic, Träning eller Intensiv, beroende på hur vältränad du är. Du 
tränar under ledning av 1–2 instruktörer som alla har en bakgrund 
inom försvaret, polisen eller räddningstjänsten, samt av 1–2 hjälp-
instruktörer. Det finns inget maxantal på deltagare per grupp.
Upplägg: 12 pass (75–180 minuter långa) sex dagar i veckan, 
morgon och kväll, året om. Max tre pass per vecka rekommen-
deras.
Var: I Stockholm 
Grundkrav: Du ska orka springa. För dig som inte klarar av den 
ordinarie träningen finns NMT:s Rookiecamp, två dagar per vecka 
i tre månader.
Kostnad: 480–750 kronor per månad, beroende på typ av 
medlemskap. 500 kronor i medlemsavgift om du vill slippa bind-
ningstid. Företags-, grupp- och studentrabatt. Provträna gratis en 
gång. 1 900 kronor för tre månaders Rookiecamp.
Mer info: www.nordicmilitarytraining.se 

Military Fitness Sweden  
– Varierat på Västkusten
Vad: Har precis som NMT gått från tidsbegränsade bootcamps 
till löpande militärträning året runt. Har fyra träningsnivåer att 
välja mellan, Start, Basic, Advanced och Extreme, för att på så 
sätt få mer homogena grupper. De flesta av instruktörerna har sin 
bakgrund inom det militära eller polisen och har alla genomgått 
en utbildning anpassad för marinkåren. Fokuserar, liksom övriga 
militärträningsföretag, på kondition, styrka, uthållighet, smidighet 
och mental styrka samt gruppdynamik. Träningen äger rum ute 
i naturen, och på den nya anläggningen i Alingsås finns även en 
militär hinderbana och en längre fitnessbana. En instruktör på 
max 25 deltagare.
Upplägg: Erbjuder minst tre pass per vecka och ort. 1–2 timmars-
pass, året runt, morgon och kväll.
Var: Göteborg, Borås, Alingsås, Lerum, Fagersta, Säffle, 
Varberg, Falkenberg, Ullared och Halmstad. Snart även i Särö, 
Kungsbacka, Åmål och Stenungsund.  
Grundkrav: Lämplig kursnivå väljs utifrån ett individuellt fystest. 
Grundkravet för Basic är att du kan jogga två km utan problem, 
och för Advanced att du kan springa två km på under 9.30, samt 
utföra 30 armhävningar, 30 situps och 30 dips.
Kostnad: 349–695 kronor per månad, beroende på hur länge du 
binder upp dig. Finns även klippkort. Studentrabatt 15 procent. 
Nöjd kund-garanti under 90 dagar, annars pengarna tillbaka. Inga 
engångs- eller inträdesavgifter.
Mer info: www.militaryfitness.se 

Xwalk Xtreme  
– Funktionella intervaller 
Vad: En tuffare variant av Xwalk, som är en typ av powerwalk i 
grupp varierad med funktionella styrkeövningar för hela kroppen. 
På bägge passen använder du dig av hantlar och gångstavar, 
men istället för att gå i ett högt tempo som i Xwalk så rusar du här 
uppför branta backar och trappor med en hojtande instruktör hack 
i häl. Detta är intervallträning på hög nivå. Du tränar i små, tajta 
grupper om max 15 personer med 1–2 instruktörer, där alla vet 
vad du heter och pushar dig till max. Glöm militära order, här är det 
kamratligt pepp som gäller. Tufft, men ganska mysigt. Perfekt för 
dig som gärna tränar utomhus i grupp, men utan militära inslag.
Upplägg: Pass på cirka 60 minuter, året om.
Var: I Stockholm
Grundkrav: Inga, eftersom man inte springer några längre sträck-
or kan var och en delta efter egen förmåga.
Kostnad: 200 kronor per gång, eller 1 000 kronor per månad för 
12 pass Xwalk och 8 pass Xwalk Xtreme. Håll koll på hemsidan 
för prisuppdatering!
Mer info: www.xwalk.se  

 

Military Training, Viscus  
– Militärisk PT-träning
Vad: Kör liksom NMT och Military Fitness Sweden löpande mili-
tärträning året om, men här krävs det inte att instruktörerna har 
militär erfarenhet. Däremot är de alla PT-licensierade och utbil-
dade vid NMT. Viscus blandar militära övningar med exempelvis 
kampsportsinriktad träning och atletiska övningar, och använder 
sig av redskap som gummiband, kettlebells, hopprep, och bollar 
– inte bara av kroppsvikt, stock och sten. Instruktörernas termi-
nologi är militärisk, men inte alltid träningen alltså, även om den är 
tuff. Man satsar på mycket pushning och stark laganda, men med 
en gó känsla. 1–2 instruktörer på cirka 10 deltagare.
Upplägg: Tre pass per vecka á 50 minuter, morgon- och kväll.
Var: I Göteborg 
Grundkrav: 5 km löpning, 40 knäböj, 30 situps och 20 armhäv-
ningar ackumulerat under 45 minuter. För dig som inte klarar 
grundkravet finns ett 10-veckors Rookiecamp med tre pass per 
vecka över sommaren, precis som hos NMT.
Kostnad: Engångsavgift 100 kronor. Klippkort 10 gånger, 800 
kronor. Eller 249–549 kronor per månad beroende på bindnings-
tid. Rookiecamp, 1 000 kronor.
Mer info: www.viscus.se/military-training 

Primal Walk – Stenåldersträningen
Vad: Triathlonmästaren Jonas Colting lär ut funktionella 
rörelsemönster som tränas naturligt efter de förutsättningar 
som naturen erbjuder. Att lyfta en tung sten, åla sig under 
en gren, kliva över, klättra upp och häva sig över hinder som 
stenar och bergsväggar – att röra sig mjukt och följsamt 
men samtidigt kraftfullt. Man kan göra det ganska lätt eller 
extremt intensivt – det beror helt på hur tung kuperingen 
är, hur fort man rör sig och vilka styrkeinslag man väljer. Till 
skillnad från militärträning är Primal walk kravlöst och pre-
stationsbefriat, enligt arrangören. Det är heller ingen direkt 
gruppaktivitet, det blir som mest effektivt om man kör på två 
eller fyra personer. 
Upplägg: Sporadiska workshops med spontana upplägg.
Var: Just nu endast i Borås.
Grundkrav: Inga  
Kostnad: Kontakta arrangören för prisuppgift.
Mer info: www.colting.se 

Tuff bootcampträning utomhus

Boka ett Primal walk-pass med triathleten 
Jonas Colting i Borås. Kanske är han naken?


