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Bli stark 
med 
BOOtCamP!

Stenhård träning, under led
ning av lika stenhårda, bryskt 
piskande instruktörer.

Det är väl vad de flesta förknippar med boot 
camp, militärinspirerad fitnessträning.
Och det må vara en del av sanningen. Men 
minst lika mycket handlar det om laganda och 
kamratskap och om att bli mentalt starkare.

Stämningen är på topp, om än lite kylslaget 
sammanbiten denna arla lördagsmorgon när 
mörkret precis har gett vika för tidig morgon-
sol. 

16 grader minus
Det är 16 grader kallt och de 20-talet försam-
lade hoppar jämfota och klappar frenetiskt i 
händerna för att hålla värmen uppe så gott det 
går. Det är strax dags för Army Fitness boot 
camp pass. Efter noggrant övervägande och 
i samråd med platschefen Michael Yngves-
son har dagens instruktör, Stefan Bertilsson, 

beslutat att trots kylan genomföra passet.  
–Visst, i dag är det kallt, riktigt kallt. Var 

därför ordentligt uppmärksamma på tecken 
på köldskador hos både er själva och på era 
lagkamrater, uppmanar han. Då ska vi absolut 
kunna köra.

Sagt och gjort. Med självklar militär pon-
dus som det anstår en före detta yrkesofficer 
är det följaktligen ingen som ifrågasätter. På 
given order är alla strax parvis uppradade på 
led, i långsam joggingtakt (än så länge) på väg 
mot vår första basstation. Där väntar situps 
och ”upphopp”, som lätt uppvärmning inför 
de allt intensivare övningarna under passets 
gång. Skratt och småpladder förbyts snart i 
högljudda stånk och stön –och ett och annat 
frustrerat skrik från de allt mer utmattade 
deltagarna. 

Gruppen central
–Hjälp varandra, titta på varandra, pusha 
varandra! skriker Stefan när vi ligger i ”plan-
kan” mitt emot varandra och håller på att tap-

pakänseln av ren och skär utmattning...
Kort sammanfattat går ett typiskt boot 

camp pass på Army Fitness till så att man 
i samlad trupp joggandes tar sig emellan 
ett tiotal konditions–och styrkestationer, 
där varierande övningar utförs med väldigt 
hög intensitet. Träningen bedrivs utomhus 
i parker eller skogsterräng och alla övnin-
gar är funktionella och med bara den egna 
eller parkamratens kropp som motstånd. Det 
mesta är ganska basic, som armhävningar, 
backintervaller, ”björngång”, ”skottkärra” och 
nämnda ”plankan”. 

Intensiteten och avancemanget i övningar-
na ökas på gradvis under det 75 minuter långa 
passet, liksom under den sexveckorsperiod 
som campen pågår. Det individuella övergår 
också mer och mer till par–och gruppövnin-
gar.

Utvecklas mentalt och fysiskt
–Målsättningen med boot campen är ju både 
att bli fysiskt starkare och att med hjälp av 
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gruppen utvecklas mentalt, förklarar Char-
lotte Granström, grundare och ägare av Army 
Fitness – och den som för fem år sedan intro-
ducerade hela boot camp konceptet i Sverige.

Army Fitness är fortfarande landets enda 
renodlade boot camp klubb, men mängder av 
varianter har sedan dess poppat upp runtom. 
Många dock utan det som Charlotte tycker är 
grundläggande, nämligen att hela träningen 
görs under ett begränsat antal sammanhän-
gande veckor och ihop med en och samma 
grupp hela tiden.

–Tanken är att bygga ett lag, för att med 
hjälp av varandra tänja sina fysiska och men-
tala gränser för vad man tror är möjligt. Precis 
som i den militära grundutbildningen. Boot 
camp är ju synonymt med militärinspirerad 
fitnessträning, betonar hon.

Militär diciplin
Lagandan skapar en naturlig delaktighet och 
ansvarskänsla för varandra, samtidigt som det 
alltså hjälper till att sätta press på den egna pr-
estationen, framhåller Charlotte. Att ta ansvar 
för varandra är särskilt viktigt i en sport som 
ofta utförs under svåra fysiska förhållanden. I 

tuff terräng och bitande kyla är det bra att ha 
koll på varandra, så ingen snubblar eller drab-
bas av köldskador. 

Pushar varann
Här är också den militära disciplinen väldigt 
viktig, att instruktörerna verkligen lyckas 
tighta ihop gruppen och på samma gång väx-
elvis klarar av att pusha och stötta varje en-
skild individ stadigt framåt. Precis som med 
en trupp. Därför måste alla instruktörer på 
Army Fitness ha militär yrkesbakgrund eller 
utbildning.

–Jag upplever att jag har stor nytta av min 
militära bakgrund, framförallt just erfaren-
heten av att kunna jobba parallellt med hela 
gruppen och individen i gruppen. Det gäller 
både under det aktuella passet och under hela 
campen. 

–Man måste vara både inspirerande och 
pushande, samtidigt som man är instruerande 
och utbildande. Allt på ett tydligt och disci-
plinerat sätt.

För med disciplinen blir det ordning och 
reda och mindre flams och trams. Alla förstår 
allvaret och gör sitt yttersta.

–Man fuskar liksom inte då. Det blir karak-

tärsdanande, ett jävlar anamma! konstaterar 
Thomas Nilsson, en av dagens utövare – och 
som nu är inne på sin fjärde boot camp. 

Rätt träningsform
Efter snart ett år är han definitivt fast i sporten, 
så pass att han till och med avancerat till ”an-
kare”, en slags hjälpinstruktör. Han är med 
och pushar när någon börjar sacka efter och 
han hjälper till med det tekniska i övningarna.

–Det här är precis rätt träningsform för 
mig. Funktionellt och med både kondition och 
styrka. Gruppdynamiken gör det lättare att ta 
i och jag gillar att instruktören hela tiden är 
pådrivande, fast samtidigt positivt uppmun-
trande.

Förutom att han har blivit starkare och fått 
bättre kondition, så tycker Thomas att han 
också har nytta av bootcampen i sitt yrke som 
arbetsledare på en larmcentral.

–Jag har lärt mig mycket om arbete i grupp.

Snabba resultat
Att boot camp inte bara blev en övergående 
fluga då för några år sedan, utan verkar vara 
här för att stanna bekräftas av att antalet per-
soner som anmäler sig till Army Fitness camp-

Army fitness är ett av de första företagen i landet som satsade på sk “boot camp”-träning.
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förstås i att boot camp träning garanterar 
snabba fysiska resultat. De flesta blir både my-
cket snabbare konditionsmässigt och förbät-
trar sin styrkekapacitet med upp till 50 pro-
cent under en camp, berättar Stefan – vilket 
bekräftas av de fystester som görs i början, 
respektive i slutet av campen.

Klarar mer på slutet
–Om man tycker det är jobbigt med 25 situps 
i början, så brukar man klara 75 galant mot 
slutet...

Men, återigen, det fysiska är alltså bara en 
del. Den mentala utvecklingsprocessen som 
följer parallellt är minst lika viktig, enligt 
Charlotte. Att tänka på sig själv som en del 
av en större helhet och att veta att man kla-
rar av långt mer än vad man någonsin trodde 
var möjligt ger kunskaper och styrka för livet, 
menar hon.

–Det bästa betyget jag får från kursdelta-
gare är när någon säger att den blivit starkare 
mentalt.

Rejält urlakad (men definitivt inte kall läng-
re!) känner jag mig både fysiskt och psykiskt 
stärkt efter detta, mitt livs första boot camp 
pass. Och jag kan konstatera att alla ingredi-
enser fanns. Kommandona vi fick var stund-
tals lite väl hårda och skoningslösa (”Kom igen 
nu, tänk på att Stenmark klarade det här i 29 
minuter!”), men samtidigt – och tvärtemot 
mina förutfattade meningar – så fanns verk-
ligen också genuin värme och omtänksamhet, 
både hos instruktören och deltagarna emel-
lan;  En klapp i ryggen när någon inte riktigt 
orkade, frusna händer som värmdes, en hand 
som borstade bort snön på ryggen... 

Helt klart värt att pröva igen!

”Boot camp” är ursprungligen slang för amerikansk militär grundutbildning, 
som sedan har spridit sig över världen och blivit synonymt med militärinspir-
erad fitnessträning.
All träning är funktionell och bedrivs utomhus, med den egna kroppen som 
motstånd. Ett normalpass kan liknas vid en kombination av Crossfit, cirkel-
träning och klassisk löpträning, där styrka och kondition kombineras i varje 
moment. 
Eftersom benämningen ”boot camp” inte är patenterad kan träningsformen 
och upplägget i övrigt variera stort mellan olika klubbar. Hos en del är det till 
exempel drop in, medan hos andra, som Army Fitness, Sveriges första och 
enda renodlade boot camp klubb, bygger konceptet på att träningen, precis 
som i den militära grundutbildningen, utförs under ett begränsat antal sam-
manhängande veckor och hela tiden med en och samma grupp.

detta är BOOt CamP

er stadigt ökar, likaså av att antalet nya boot 
camp klubbar i landet bara blir fler och fler.

–Det beror nog på en kombination av att 
funktionell träning i stort har slagit igenom 
på bred front (boot camp påminner mycket 

om gymmens crosstraining) och på en allmän 
längtan bort från vårt individualistiska sam-
hälle, tror Charlotte. Att vi mer och mer söker 
oss tillbaka till gemenskapen i gruppen.

Fast det är klart, en stor lockelse ligger 
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