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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att kartlägga den svenska tränarutbildningen för triathlon och 

jämföra den med andra länders tränarutbildningar.  

• Hur ser den svenska tränarutbildningen ut? 

• Hur ser andra länders tränarutbildningar ut? 

• Vad finns det för skillnader och likheter mellan tränarutbildningarna?  

 

Metod 

Sex länder valdes ut till detta arbete men på grund av bortfall kunde bara fem länder 

kartläggas. Dessa länder är Sverige, USA, Australien, Storbritannien och Kanada. De länder 

som inte kunde kartläggas var Nea Zeeland och Sydafrikas tränarutbildningar. Avgränsningen 

i denna studie är att enbart engelskspråkiga länder har representerats. Samtliga länders 

tränarutbildningar för triathlon lästes igenom och översattes.  

 

Resultat 

I resultatdelen kan vi se att det finns både likheter och skillnader mellan utbildningarna. Bland 

annat kan vi se att det skiljer en del på de åldersgränser som utbildningarna kräver och under 

hur många dagar utbildningen löper. Bland likheterna kan vi bland annat se att samtliga 

länder, förutom Australien, har tre steg i sitt utbildningsupplägg och att antalet timmar 

lärarledd undervisning är jämbördig mellan länderna.  

 

Slutsats 

Det är svårt att dra en slutsats utifrån denna studie om huruvida tränarutbildningarna är 

grönare, det vill säga bättre, på andra sidan jorden. Däremot tycker jag att det finns väldigt 

mycket vi i Sverige kan lära oss och ta del av som exempelvis hjärt- och lungräddning som är 

ett oerhört viktigt livsredskap på samma sätt som andra länder kan ta del av våra kunskaper så 

som utvärdering och diskussion efter avslutad kurs. 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Triathlon är en uthållighetsidrott där momenten simning, cykel och löpning utförs i en följd. 

Det är en idrott som kännetecknas av fart, styrka och uthållighet. I triathlon tävlar man på en 

mängd olika distanser, allt från sprintdistans (simning 400m, cykel 20km och löpning 5km) 

som är det kortaste distansen till Ironman (simning 3800m, cykel 180km och löning 42km) 

som är den längsta och mest prestigefyllda tävlingen.  

 

Hawaii Ironman anges som anfader till sporten vars första tävling arrangerades 1978 med 14 

stycken deltagare. Dock började idrottare i Kalifornien redan under tidigt 70-tal att 

experimentera med tävlingar där de tre momenten simning, cykel och löpning utfördes i en 

följd. Hawaii Ironman var en sammanslagning av de tre klassiska tävlingarna på Hawaii: 

Waikiki Roughwater Swim 3800 meter, Oahu Around the Island Bike Race 180 km och 

Honolulu Marathon 42 km. Bakgrunden var en vadslagning där man ville ta reda på vem som 

var den mest tränade idrottaren av simmaren, cyklisten och löparen. 

 

Sporten fick fotfäste inom loppet av några år och började växa. Triathlon har gjort en snabb 

utveckling och är idag en olympisk- och internationell toppidrott med professionella utövare.  

 

Den officiella triathlon distansen bestämdes 1989 av ITU, Internationella Triathlon Unionen, 

till 1500m simning, 40km cykel och 10km löpning. Denna distans kom senare att bli den 

Olympiska distansen. Sedan 1989 har sporten växtsnabbt och har idag över 100 

medlemsnationer spridda över hela världen. Vid IOK, Internationella Olympiska Kommittén, 

kongressen 1994 blev triathlon antagen till det olympiska programmet och år 2000 skedde 

debuten vid de olympiska spelen i Sidney.1

 

 

Den olympiska distansen förekommer förutom vid olympiska spel även vid världsmästerskap, 

europamästerskap, världscup- och europacuptävlingar och nationella mästerskap. Arbetstiden 

på en internationell olympisk distans är ca 1,45-1,50h för män och 1,50-2h för kvinnor2

 

.  

                                                 
1 Svensk triathlon, http://www.svensktriathlon.org/t3.aspx?p=107470, (Acc. 2009-11-05) 
2 D Smith & R Pickard, Physiology of Sport and Exercise: Protocols for the physiological Assessment of High- 
Performance Triathlets, Upplaga 1, (Human Kinetics Publishers, 2000),  sid 40 

http://www.svensktriathlon.org/t3.aspx?p=107470�
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Om man undersöker rankingen för 2009 års världscup och vilka länder som är framstående 

kan vi se att för herrar ligger Storbritannien, Spanien och Tyskland i topp. För damer kan vi 

se Australien, Sverige och Nya Zeeland i de tre topplaceringarna. Om man också undersöker 

topp 10 i rankinglistan för både män och kvinnor hittar vi länder som Frankrike, Ryssland, 

USA, Schweiz och Japan. Kanada placerar sig på 12:e respektive 13:e plats bland damer i 

världscupen.3

 

 

1.2 Bakgrund 
 

Denna uppsats genomförs på uppdrag av Svenska Triathlonförbundet för att granska dagens 

tränarutbildningar nationellt och internationellt. Svenska Triathlonförbundet vill få ökad 

kunskap för att möjliggöra en uppdatering av den svenska tränarutbildningen för triathlon och 

som håller samma nivå som övriga världen.  

 

Texten nedan är hämtad från kompendiet ”Svenska triathlonförbundets tränarutbildningar” 

och är den värdegrund som svenska triathlonförbundet vill att triathlontränare ska lära sig 

under utbildningen och sträva efter som tränare oavsett nivå. 
”Svensk triathlon anser att det är viktigt att den enskilde triathleten bereds möjlighet att utbilda 

sig, och/eller har tillgång till utbildad tränare för att på bästa sätt kunna utöva sin idrott. Med 

bästa sätt menas att idrottsutövandet ska leda till fysiskt och psykiskt välbefinnande samt 

individuell måluppfyllnad oavsett idrottsutövarens ambitionsnivå.  

Tränaren förutsätts vara lika måna om idrottsutövaren som om deras prestation. Tränaren ska 

respektera varje individs rättigheter, värdighet och värde samt behandla alla lika oavsett kön, 

ålder, etnisk tillhörighet, religiös eller politisk övertygelse. Tränaren förutsätts arbeta på ett 

öppet sätt och genom samarbete med alla individer vilka är ansvariga för välmående och 

prestationsutvecklingen hos idrottsutövaren. Tränare ska utveckla och bibehålla en hög standard 

på träning och aktiviteter när träningen utövas och därvid använda vetenskapligt kunnande och 

allmänt accepterad praxis.”4

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3 International Triathlon Union, http://www.triathlon.org/results/rankings/, (Acc. 2009-11-27)  
4 Svensk Triathlon, Svenska triathlonförbundets tränarutbildningar, 2003-12-22 
http://apps.svensktriathlon.org/edu/utbildningar.pdf (Acc. 2009-10-08) 

http://www.triathlon.org/results/rankings/�
http://apps.svensktriathlon.org/edu/utbildningar.pdf�
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1.3 Existerande forskning  
 

Wade Gilbert och Pierre Trudel menar i sin artikel ”An evaluation strategy for coach 

education programs” att en väl utformad utbildningsprogram för tränare kan resultera i 

förbättringar inom många olika områden för tränarskap.5

 

  

I artikeln “The importance of mentoring in the Development of coaches and athletes” lyfter 

författarna fram vikten av att ha en mentor som kan vägleda en och som man kan bolla tankar 

och idéer med under tiden som man håller på att utbilda sig eller precis har utbildat sig till 

tränare. Som en hockytränare berättar i artikeln; ”I really think mentoring is important for 

young coaches. If you can work with somebody, especially a very good coach, no matter who 

much you think you know, you will learn a lot; not only by doing some of the things they do, 

but maby some of the things you do a little differently”.6

 

Många organisationer i olika länder har upptäckt att den lämpligaste metoden för att utveckla 

tränare är genom någon form av lärlings- eller mentorsprogram.

 

7

 

  

I en enkät- och intervjustudie, gjord av Sten Eriksson, om vilken ålder som anses vara lämplig 

för att leda och utveckla elitidrott i sverige visas det utgöra ett brett ålderspann. Ålderspannet 

för elittränare i sverige är mellan 25-69 år. Under 30 år respektive över 55 år är andelen 

ganska liten (max 10%). Majoriteten av elittränare finns i åldersgruppen 30-45 år. Den 

genomsnittliga åldern för elitidrottstränare är 37 år för kvinnor, 42 år för män och totalt för 

båda könen 42 år.8

 

 

Sten Eriksson har också noterat att i tränare med ”medfödda” eller tidigt utvecklade 

ledartalanger ligger en inbyggd nyfikenhet efter mer kunskap vilket också ofta resulterar i 

jakten på teoretisk utbildning.9

 

  

                                                 
5 Wade Gilbert & Pierre Trudel, “An evaluation strategy for coach education programs”, Journal of Sport 
Behavior, volume 22, (1999) 
6 Gordeon A. Bloom, Natalie Durand-Bush, Robert J. Schinke & John H Salmela, “The importance of 
mentoring in the development of coaches and athletes”, International journal of sport psychology, (1998:29), sid 
267-281  
7 Christine Nash, “Development of a Mentoring System within Coaching Practice”, Journal of Hospitality, 
Leisure, Sport and Tourism Education, volume 2, (2003:2), sid 40 
8 Riksidrottsförbundet, Vägen till elittränarskap, 
http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_156/scope_128/ImageVaultHandler.aspx, sid 10, (Acc. 2009-12-07) 
9 Ibid. 56  

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_156/scope_128/ImageVaultHandler.aspx�
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Tidigare studier har föreslagit att reflektion kan vara ett användbart koncept i 

tränarutbildningen. Att reflektera över frågor, dilemman och situationer en tränare kan ställas 

inför samt olika typer av strategier kan ge tränarna möjlighet att tillsammans under 

utbildningen utvärdera och komma fram till nya idéer och/eller lösningar genom varandras 

erfarenheter.10

 

 

Tränarutbildningar måste komma bort från det traditionella synsätt som används i klassrum 

och inta mer interaktiva metoder. Forskning har visat hur viktigt problemlösning och 

beslutsfattande är för tränarrollen och att det är snudd på omöjligt att lära ut detta i ett 

klassrum.11

 

  

Välutbildade lärare med 10 års erfarenhet kommer att ha tillbringat minst 10,000 timmar i 

klassrummet som lärare efter att ha suttit i klassrummet 15,000 timmar som student.12

 

 

Bedömningen eller examinationen för tränarutbildningar bör innehålla en utvärdering av både 

deklarativ och procedural kunskap, inte bara procedural kunskap, vilket idag är standard i 

många tränarutbildningar13

ord

. Procedural kunskap är praktisk förmåga att utföra en uppgift, 

medan deklarativ kunskap är fakta som kan uttryckas i , vetande som kan beskrivas med 

ord. Procedural kunskap lärs bäst av att få utföra uppgiften, medan deklarativ kunskap lärs 

effektivast genom att till exempel lyssna eller läsa14

 

. 

Dagens tränare behöver inte bara kunna lära ut en idrottsspecifik färdighet utan också kunna 

administration, politiska frågor och de rättsliga kraven som rör sporten, särskilt när man tränar 

yngre utövare och barn.15

 

 

Många av de tränarkandidater som går tränarutbildningar har själva blivit tränade. Det betyder 

generellt att dom kandidaterna kommer att gå in i utbildningen med en samling övertygelser 

                                                 
10 Lee J. Nelson & Christopher J. Cushion, “Reflection in coach education: The case of the national governing 
body coaching certificate”, The Sport Psychologist, volume 20, (2006:6), sid 181-182 
11 Christine Nash & Dave Collins, ”Tacit Knowledge in Expert Coaching: Science or Art?”, National 
Association for Kinesiology and Physical Education in Higher Education, (2006:58), sid 472 
12 Ibid., Sid 473 
13 Robert J. Grove & Janet Buckworth, “Coaching coaches to coach”, Journal of Sport & Exercise Psychology, 
volym 20, (1998:4), sid 441 
14 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap#Procedural_och_deklarativ_kunskap, (Acc. 2009-12-03) 
15 Andy Abraham & Dave Collins, ”Examination and Extending Research in Coach Development”,  National 
Association for Physical Education in Higher Education, (1998:50), sid 70 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ord�
http://mx.ihs.se:2291/ids70/view_record.php?id=2&recnum=0&log=from_res&SID=20lgqcds1hf3p516otbtsarqv0�
http://mx.ihs.se:2291/ids70/view_record.php?id=2&recnum=0&log=from_res&SID=20lgqcds1hf3p516otbtsarqv0�
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Grove,%20J.%20Robert%22%7C%7Csl~~rl','');�
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~s3h%7C%7Cjdb~~s3hjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Sport%20&%20Exercise%20Psychology%22%7C%7Csl~~jh','');�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap#Procedural_och_deklarativ_kunskap�
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om tränarskap innan de ens hört vad läraren har att säga. Dessa övertygelser kan vara väldigt 

svåra att ändra, vilket kan vara ett stort problem om övertygelserna är snedvridna eller rent av 

felaktiga.16

 

 

 
1.4 Syfte & frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att kartlägga den svenska tränarutbildningen för triathlon och 

jämföra den med andra länders tränarutbildningar.  

• Hur ser den svenska tränarutbildningen ut? 

• Hur ser andra länders tränarutbildningar ut? 

• Vad finns det för skillnader och likheter mellan tränarutbildningarna?  

 

1.5 Hypotes 
 
Med en välfungerande tränarutbildning föds kompetenta och framgångsrika tränare som i sin 

tur genererar en god och stabil grund för framtidens triathleter.  

 

1.6 Avgränsningar & förtydligande 
 

I den fortsatta texten förekommer beteckningarna coach/coaching blandat med de svenska 

begreppen tränare/tränarskap. I denna studie markeras ingen innehållslig skillnad mellan 

beteckningarna. På grund av språkliga skäl har jag valt att jämföra länder som är 

engelskspråkliga.  

 

1.7 Etiska principer 
Via mail med förbundens kontaktpersoner meddelades ingenting om anonymitet. Dock 

kommer inga namn att nämnas i arbetet.  

 

 
 
 
 
 
                                                 
16 Ibid., sid 71  
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2 Metod 
 

2.1 Metodbeskrivning  
 
Syftet med uppsatsen är att göra en kartläggning hur den svenska tränarutbildningen ser ut 

och en jämförelsestudie mellan den svenska och de internationella tränarutbildningarna. Finns 

det några likheter och/eller skillnader mellan tränarutbildningarna. 

 

2.2 Urval  
 

De länder vars tränarutbildningar har valts i detta arbete är länder som delvis placerat sig bra 

under stora internationella mästerskap samt delvis har detaljrika officiella tränarutbildningar. 

USA, Australien, Storbritannien, Kanada, Sydafrika och Nya Zeeland har valts ut som 

internationella länder att jämföra med i detta arbete. 

 

2.3 Procedur 
 
För att få information om den svenska tränarutbildningen har författaren tagit del av och läst 

Svenska triathlonförbundets egen text ”Svenska triathlonförbundets tränarutbildningar”. 

Författaren har även haft kontakt med utbildningsansvarige och förbundsordförande vid 

Svensk Triathlon via mail och telefon för övriga frågor gällande den svenska utbildningen.  

 

Information om tränarutbildningarna i de internationella länderna hittades genom de besök 

som gjordes på varje lands förbundshemsida, på dessa hemsidor fanns offentliga dokument 

innehållande tränarutbildningarna. Efter problematik med att få en helhetsbild av 

tränarutbildningarna i USA, Storbritannien, Australien och Kanada kontaktades 

utbildningsansvariga i respektive land via mail på engelska för mer detaljerad information. 

Samtliga kontaktpersoner besvarade de kompletterande frågorna på ett sätt som gjorde det 

möjligt att använda det i arbetet.  

 

Samtliga tränarutbildningar lästes igenom och översattes till svenska och skrevs in i 

resultatdelen. Översättningen gjordes delvis på egen hand och också genom användning av 

översättningsprogrammet Google Translate17

                                                 
17 Google Translate, 

. 

http://translate.google.com/#, (Acc. 2010-01-05)  

http://translate.google.com/�
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2.4 Validitet och reliabilitet 
 

Studiens validitet ligger till stor del i tolkningarna av resultaten från den information som 

samlats in från förbundens hemsidor samt mailkontakt. En viktig aspekt var att den 

informationen som sammanställdes var relevant i förhållande till arbetets syfte och 

frågeställning. 

 

Författaren har varken gått den svenska eller någon internationell tränarutbildning för 

triathlon och kan därför bara förlita sig på att den information som det svenska respektive de 

internationella ländernas förbund har angivit stämmer överens med den verkliga utbildningen.  

 

Att översättningen eventuellt kan innehålla små brister är något att ha i åtanke när man läser 

arbetet men ingenting som bör störa reliabiliteten i denna studie. 

 

2.5 Bortfall 
 
Bortfallen i denna undersökning består av två länder; Sydafrika och Nya Zeeland. Skälen till 

bortfallen är dels otillräcklig eller ingen offentlig information om tränarutbildningen på 

respektive förbunds hemsida och dels uteblivna svar på de mail som skickat till 

utbildningsansvariga i de båda länderna.  

 

Trots att ovanstående bortfall är mycket tråkiga kommer det inte att störa eller påverka 

studien i övrigt.   
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3. Resultat 
 
Samtliga tränarutbildningar nedan är avsedda för utbildning av triathlontränare. 

 

3.1 Sveriges tränarutbildning 
 
Den svenska utbildningen är progressivt upplagd i stegutbildningar, det vill säga varje 

utbildning bygger på föregående utbildning. Tränarutbildningarna står på tre ben och 

innehåller ledarskap, idrottspsykologi samt träningslära.  

 

European Network of Sport Sciences in Higher Education (ENSSHE) har tagit fram en skrift 

som ska försöka standardisera utbildningsnivåerna för tränare i Europa och innehåller 5 

nivåer. Inom svenska triathlonförbundet föreslås att följande nivåer ska gälla; 

- För att uppnå nivå 1 inom ENSSHE anser svenska triathlonförbundet att steg 1 och 

steg 2 utbildningarna ska vara genomförda och godkända.  

- För att uppnå nivå 2 inom ENSSHE anser svenska triathlonförbundet att steg 3 

utbildningen ska var genomförd godkänd.  

- För att uppnå nivå 3, 4 och 5 inom ENSSHE förutsätter svenska triathlonförbundet att 

en utbildning motsvarande 15, 60 och 120 högskolepoäng (vilket motsvarar 1,5-2 års 

studier) ska vara genomförda och godkända. Högskoleutbildningen måste ha 

idrottsinriktning.  

  

Svenska triathlonförbundets utbildningar är öppna för alla men är i första hand avsedd för 

tränare. Triathlonförbundet har ingen åldersgräns på utbildningarna men generellt följer de 

SISU´s rekommendationer att deltagarna ska vara fyllda 16 år.  

 

3.1.1 Steg 1 
 
Den första utbildningen genomförs på två dagar med en effektiv utbildningstid på totalt 14,5 

timmar. Utbildningen introducerar och ger grunderna till de olika ämnesområdena. Inga 

förkunskaper krävs. 
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Utbildningen innehåller följande: 

 
Figur 1 Visar steg 1 utbildningens innehåll angivet i timmar 

 

3.1.2 Steg 2 
 
Den andra utbildningen genomförs även den under två dagar med en effektiv utbildningstid 

på totalt 14,5 timmar. Utbildningen fortsätter att bygga på steg 1 utbildningen vilket betyder 

att steg 1 utbildningen eller motsvarande kunskaper är ett krav för att få genomföra steg 2 

utbildningen. 

 

Utbildningen innehåller följande: 

 
Figur 2 Visar steg 2 utbildningens innehåll angivet i timmar 

 
 
3.1.3 Steg 3 
 
Den tredje utbildningen är uppdelad i tre delar och löper över en hel termin. Varje del 

innehåller två dagars utbildning á 14,5 timmar effektiv utbildningstid, totalt 6 dagar 
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utbildning. Den effektiva utbildningstiden vid samtliga sammankomster blir 43,5 timmar. 

Utbildningen bygger vidare på steg 1 och steg 2 utbildningarna vilka är förkunskapskraven. 

Varje sammankomst kommer delvis att fokusera på en av grenarna simning, cykel eller 

löpning samt att praktiskt genomföra olika tester och lära sig om testmetodik i 

utvärderingssyfte.  

 

Utbildningen innehåller följande: 

 

4,5

4

3

2
1

Steg 3
Träningslära

Ledarskap

Idrottspsykologi

Praktik

Diskussion/Utvärdering

 
Figur 3 Visar steg 3 utbildningens innehåll angivet i timmar/sammankomst 

 

Examinationen består i att deltagarna får hemuppgifter efter varje sammankomst vilka ska 

redovisas vid nästkommande tillfälle.  

 
 
3.2 USAs tränarutbildning 
 
För att få genomföra tränarutbildningen för alla steg måste följande intygas skickas in och 

godkännas av USA Triathlon:  

• Brottsfri bakgrund  

• Medlemskap i USA Triathlon  

• Hjärt- och lungräddnings certifikat 

 

USA Triathlon har en åldersgräns på 18 år på samtliga av sina utbildningar. 
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3.2.1 Steg 1 
 
Den första stegutbildningen genomförs under 2,5 dagar med en effektiv utbildningstid på 

15,45 timmar. Utbildningen avslutas med att man får en hemtentamen, hemtentamen skickas 

in på angivet datum och utvärderas av USA Triathlon National Office.  

 

Utbildningen innehåller följande: 

 

1,5

1,5

1,5

1

1,5
11,5

1,5

1,5

1

1,5

0,75 Steg 1
Träningslära
Träningsplanering
Idrottspsykologi
Triathlon specifik träning och nyckel övningar 
Simövningar och ”ekonomisk” träning 
Tränar/ coachning verksamhet/ bransch 
Triathlon specifika styrkeövningar 
Triathlon specifik näringslära och upplägg 
Cykelövningar 
Riskhantering 
Löpövningar och ”ekonomisk” träning 
Kommunikation och etik 

 

Figur 4 Visar USA Triathlon steg 1 utbildningens innehåll angivet i timmar 

 

3.2.2 Steg 2 
 

Dessa kriterier krävs för att bli en steg 2 tränare: 

- Att steg 1 utbildningen är genomförd och godkänd 

- Minst två års erfarenhet som triathlontränare 

- Examen i idrottsforskning eller certifierad tränare inom bland annat USA simning, - 

USA cykel, USA friidrott, Amerikanska idrottshögskolan eller liknande 

- Demonstrera periodisering och planering genom att utföra ett projekt men en aktuell 

atlet 

- Kunna redovisa atletens status, det vill säga förklara på vilken nivå atleten ligger på 

både psykiskt och fysiskt, samt vad du som tränare gjort för att uppnå denna status 

- Rekommendation från en atlet och en triathlontränare som agerat mentor 

- Årlig tjänst i USA Triathlon eller medverkan i utbildningssyfte 

 
Det finns inget dokumenterat om vad steg 2 utbildningen ska innehålla. 
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3.2.3 Steg 3 
 

Dessa kriterier krävs för att bli en steg 3 tränare: 

- Varit tränare i minst 12 månader och agerat med steg 2 kompetens 

-  Genomfört ”USA Triathlon Elite Mentorship program” vilket betyder tre dagars 

obersvation och assisterande vid US Olympic Training Center 

- Dokumentation att han/hon har varit huvudtränare åt en atlet på hög nivå inom dennes 

division under dessa kriterier (att ha tränat sig själv räknas inte): 

  Landslag 

 Top 25 på Ironman VM eller pallplats i dennes åldergrupp 

 Pallplats på Age Group VM 

 Pallplats på Ungdom/Junior/U23 

- Kunna redovisa atletens status samt redovisa vad du som tränare gjort för att uppnå 

denna status 

- Rekommendation från en atlet och en triathlontränare som agerat mentor 

- Examen i idrottsforskning eller certifierad tränare inom bland annat USA simning, 

USA cykel, USA friidrott, Amerikanska idrottshögskolan eller liknande 

 

Steg 3 utbildningen innehåller följande: 

• Avancerad periodisering och planering inkluderat genomförande, progression, labb 

och fält tester samt återhämtningsmetoder. 

• Analys av frisimsarmtag, löpsteg och löphållning och cykelinställning  

• Funktionell styrketräning och dynamisk uppvärmning 

• Avancerad näringslära och mentala träningsstrategier 

• Internationella kvalifikationer och regler 

• Tävlingsstrategier 

 

3.3 Australiens tränarutbildning 
 

3.3.1 Introduktionsutbildning 
 
Introduktionsutbildningen genomförs under en dag med en utbildningstid på 7 timmar. Denna 

utbildning är främst utformad för föräldrar, lärare och klubbmedlemmar som vill arbeta med 

barn eller triathleter på nybörjarnivå. Minimiåldern för denna utbildning är 16 år. 



17 
 

Utbildningen innehåller följande: 

• Tränarens roll och ansvar 

• Planering och översyn 

• Riskhantering 

• Utveckling och grundläggande färdigheter i triathlon (simning, cykel, löpning och 

växlingar) 

 

Examinationsdelen för denna utbildning består i ett skriftligt test, att ha planerat och 

genomfört ett 15 minuter långt träningspass för barn och/eller nybörjartriathleter samt att delta 

på samtliga gruppaktiviteter under utbildningen.  

 

En praktik måste genomföras efter utbildningen vilket består i att agera triathlontränare under 

minst 10 timmar och få detta undertecknat av godkänd handledare/mentor. 

 

För att få behålla sin kompetens som triathlontränare måste man genomgöra något av 

alternativen nedan: 

- Fortsätta att utbilda sig som triathlontränare inom 4 år 

- Genomföra en motsvarande utbildning i en triathlonspecifik delkapacitet; simning, 

cykel eller löpning  

- Ha arbetat som tränare i sin klubb i minst 24 timmar/år  

 

3.3.2 Steg 1 
 
Utbildningen genomförs under två dagar. Denna utbildning vänder sig till tränare som jobbar 

med nybörjare och klubbnivå triathleter.  

 

Minimiålder för denna utbildning är 18 år. 

 

Utbildningen innehåller följande: 

• Grundläggande periodisering och säsong planering 

• Presentation och kommunikation av grundläggande idrottsvetenskapliga principer 

• Utveckling och korrigering av grundläggande färdigheter och lämplighet samt 

identifiering av lämpligt stödtjänster  

• Riskhantering 



18 
 

• Regler  

 

Examinationsdelen för denna utbildning består i ett skriftligt test, att designa en säsongs (ca 3 

månader) träning för en valfri klubb och nivå på triathleterna samt praktisk demonstration av 

sina färdigheter som tränare under en utbildningsomgång i minst 40 minuter.  

 

En praktik måste genomföras vilket består i att agera triathlontränare en säsong (ca 24 

timmar) i en klubb och genomfört ett helt träningsupplägg samt att 8 timmar av träningen ska 

genomföras tillsammans med en mentor. Detta ska undertecknas av både mentorn och 

godkänd handledare.  

 

För att få behålla sin kompetens som triathlontränare måste man genomgöra något av 

alternativen nedan: 

- Fortsätta att utbilda sig till nivå 2 tränare inom 4 år 

- Genomföra en motsvarande utbildning, det vill säga en steg 1 utbildning, i en 

triathlonspecifik delkapacitet; simning, cykel eller löpning inom 4 år 

- Ha arbetat som tränare i en klubb i minst 24 timmar/år 

 

3.3.3 Steg 2 
 
Utbildningen genomförs under 4,5 dagar. Denna utbildning vänder sig till tränare på nationell 

nivå som vill utveckla sina adepter till internationell nivå. För att gå kursen måste man ha gått 

steg 1 utbildningen och ha minst två års tränarerfarenhet.  

 

Minimiålder för denna utbildning är 18 år. 

 

Utbildningen innehåller följande:  

• Programmet utvecklas vidare coach kunskaper och färdigheter i periodisering och 

långsiktsplanering 

• Tillämpning av idrottsvetenskapliga principer 

• Utveckling och korrigering av teknisk kompetens och fitness  

• Identifiering av lämpliga stödtjänster 

• Riskhantering  

• Regler inom samtliga ålderskategorier internationellt 
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Examinationsdelen för denna utbildning består i ett skriftligt test, att designa, implementera 

och vid behov modifiera en årlig plan för en triathlet som ska kvalificera sig till en 

internationell tävling, praktisk demonstration samtliga tre triathlonmoment; simning, cykel 

och löpning under en utbildningsomgång i minst 60 minuter samt att delta på samtliga 

gruppaktiviteter under utbildningen.  

 

En praktik måste genomföras vilket består i att agera triathlontränare i två säsonger (ca 60 

timmar) i en klubb och att 20 timmar av träningen ska genomföras tillsammans med en 

mentor. Detta ska undertecknas av både mentorn och godkänd handledare.  

 

För att få behålla sin kompetens som triathlontränare måste man genomgöra något av 

alternativen nedan: 

- Fortsätta att utbilda sig till nivå 3 tränare inom 4 år 

- Genomföra en motsvarande utbildning, det vill säga en steg 2 utbildning, i en 

triathlonspecifik delkapacitet; simning, cykel eller löpning inom 4 år 

- Ha arbetat som tränare i sin klubb i minst 60 timmar/år 

 

3.3.4 Steg 3 

 

Utbildningen genomförs under en 12 månadersperiod med två sammankomster á tre dagar. 

Denna utbildning vänder sig till tränare som jobbar med aktiva på elitnivå nationellt eller 

internationellt. För att bli antagen till denna kurs krävs att man antingen har gått steg 2 

utbildningen och jobbat som elittränare i minst två år eller genom rekommendationer från steg 

4 utbildningens High Performance Team. 

 

Tränare som valts ut till steg 3 utbildningen kommer att bygga vidare på de kunskaper som de 

lärde sig i steg 2 utbildningen. De kommer att lära sig att utnyttja atleternas specialiteter mer 

effektivt, utveckla mer högraffinerade och särskilda planeringar i periodisering och 

långtidsplanering, hantera atleter enskilt för att framkalla högre prestanda i träningen och 

kunna hantera svåra situationer. 

 

Examinationsdelen för denna utbildning består i att designa en plan för en triathlet på 

internationell nivå, utforma, genomföra, övervaka och vid behov ändra i en årlig plan och  
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träningsprogram för samma triathlet. Identifiera, utveckla och effektivt utnyttja ett nätverk av 

tjänster och leverantörer för att stödja triathleten och dennes utveckling. Planera, organisera 

och hantera ett landslag under ett träningsläger samt där en kort skriftlig rapport ska lämnas 

in. Kunna installationer av pulsmätare, programvara och utrustning samt hur man hämtar, 

tolkar och rapportera resultaten efter träning eller tävling. Planera, organisera, genomföra och 

granska separata träningspass i simning, cykling och löpning samt samtliga växlingar. 

 

En praktik måste genomföras vilket består i att agera triathlontränare i 80 timmar i en klubb 

och att minst 30 timmar av träningen ska genomföras tillsammans med en mentor. Detta ska 

undertecknas av både mentorn och godkänd handledare.  

 

För att få behålla sin kompetens som triathlontränare måste man genomföra något av 

alternativen nedan: 

- Fortsätta att utbilda sig till nivå 4 tränare inom 4 år 

- Genomföra en motsvarande utbildning, det vill säga en steg 3 utbildning, i en 

triathlonspecifik delkapacitet; simning, cykel eller löpning inom 4 år 

- Ha arbetat som tränare i sin klubb i minst 80 timmar/år 

 

3.3.5 Steg 4  
 
Utbildningen genomförs under 12-18 månader. Denna utbildning vänder sig enbart till tränare 

som jobbar med elitaktiva triathleter som tävlat i VM och OS under de senaste 3 åren. För att 

bli antagen till denna kurs krävs att man har gått steg 3 utbildningen och ständigt levererar 

adepter som kvalificerar sig till VM och OS. 

 

Tränare som valts ut till steg 4 utbildningen kommer att få ett individualiserat 

utbildningsprogram, som utformas tillsammans med kursansvarige, där denne ska göra en 

SWOT-analys. Denna analys kommer att skräddarsy programmet för att uppfylla de särskilda 

behoven hos varje enskild tränare. 

 

Examinationsdelen för denna utbildning kommer att variera beroende på de specifika behov 

och inriktningar deltagarna väljer under utbildningen. 
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En praktik måste genomföras efter utbildningen vilket består i 120 timmars arbete som 

triathlontränare där minst 50 timmar ska genomföras tillsammans med mentor. Detta ska 

undertecknas av både mentorn och godkänd handledare. 

 

För att få behålla sin kompetens som triathlontränare måste man genomgöra något av 

alternativen nedan: 

- Genomföra en motsvarande utbildning, det vill säga en steg 4 utbildning, i en 

triathlonspecifik delkapacitet; simning, cykel eller löpning inom 4 år 

- Ha arbetat som tränare i sin klubb i minst 120 timmar/år 

 

3.4 Storbritanniens tränarutbildning 
 
Tränarutbildningens kurser har utvecklats i linje med Storbritanniens kriterier för att nå 

tränarcertifikat och nyligen har utbildningen influerats av Internationella Triathlon Unionens 

utbildningssystem.  

 

3.4.1 Steg 1 
 
Den första stegutbildningen genomförs under tre dagar med omkring 2-3 veckor mellan varje 

utbildningstillfälle och en total utbildningstid på 33 timmar, 22 timmar lärarledd undervisning 

och 11 timmar självstudier.  

 

Minimiålder för denna utbildning 16 år och kursdeltagaren måste inneha ett medlemskap i en 

förening eller själv ha en försäkring som liknar denna. Försäkringen är ett skydd ifall något 

skulle hända under utbildningen.  

 

Kursen involverar gruppdiskussioner, presentationer men framförallt praktiska övningar för 

alla tre discipliner. Introduktion av de grundläggande färdigheter du bör besitta som tränare; 

hur man bygger träningsprogram, demonstrerar övningar, förklarar och använder tekniska 

färdigheter för triathlon. I kursen ingår även ämnena ”hälsa och säkerhet” samt ”utrustning 

och klädsel för triathlon”. 

 

Examinationen utgör 1 timmes prov med stängda böcker under den sista utbildningsdagen 

samt en praktisk tränaruppvisning på 15min. Bedömning sker även på gruppaktiviteter och 



22 
 

självstudierna. Självstudierna består bland annat av att titta på en teknikvideo för triathlon och 

läsa regelboken. 

 

3.4.2 Steg 2 
 
Den andra stegutbildningen genomförs under fem dagar med omkring 2-3 veckor mellan varje 

utbildningstillfälle, perioden är totalt ca 2 månader och en total utbildningstid på 90 timmar, 

40 timmar lärarledd undervisning och 50 timmar självstudier. 

 

Minimiålder för denna utbildning är 18 år och du måste inneha ett medlemskap i en förening 

eller liknande försäkring, försäkringen är som tidigare nämnt ett skydd ifall något skulle 

hända under utbildningen, samt ha gått steg 1 utbildningen. 

 

Utbildningen innehåller följande: 

• Träningsplanering  

• Intensitets zoner 

• Praktik: simning 

• Praktik: cykel 

• Praktik: löpning 

• Skador 

• Säkerhet 

• Diskussion och utvärdering 

 

Examinationen utgör 2 timmar prov med stängda böcker under den sista utbildningsdagen 

samt en praktisk tränaruppvisning på 15min. Bedömning sker även på gruppaktiviteter och 

självstudierna. En färdigställd loggbok som involverar 8 träningspass där 4 av dom måste 

länkas till en disciplin och återstående pass delas upp i de två andra disciplinerna (exempelvis 

4 sim, 2 cykel, 2 löp). 

 

3.4.3 Steg 3 
 
Den tredje stegutbildningen genomförs under åtta dagar med omkring 2-3 veckor mellan varje 

utbildningstillfälle, perioden är totalt ca 3 månader och en total utbildningstid på 290 timmar 

lärarledd undervisning och självstudier. 
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Minimiålder för denna utbildning är 18 år och måste inneha ett medlemskap i en förening 

eller liknande försäkring, försäkringens innebörd nämns ovan, samt ha gått steg 1 och 2 

utbildningarna. 

 

Kursplanen är inte specifik utan utformas inför varje kurstillfälle. 

 

Examinationen utgör 2 timmar prov med stängda böcker under den sista utbildningsdagen 

samt en praktisk tränaruppvisning på 15min. Bedömning sker även på gruppaktiviteter och 

självstudierna. En färdigställd loggbok som involverar 8 träningspass där 4 av dom måste 

länkas till en disciplin och återstående pass delas upp i de två andra disciplinerna (exempelvis 

4 sim, 2 cykel, 2 löp). 

 

3.5 Kanadas tränarutbildning 
 

Den kanadensiska tränarutbildningen för triatlon omfattar tre delar. Varje del innebär ett 

pedagogiskt moment och ett moment där man utvärderas. Nedan följer en kort översikt över 

de tre delarna samt en kort beskrivning av processen för att bli certifierad.  

 

3.5.1 Steg 1 
 
Den första stegutbildningen genomförs under 2,5 dagar med en utbildningstid på ca 16-20 

timmar.  

 

I steg 1 får kursdeltagarna göra sig införstådd i etik, filosofi och praxis för idrott och 

tränarskap. Kursen innefattar säkerhet, planering, tillväxt och utveckling, etik, regler för 

idrotten, och presenteras genom ett holistiskt synsätt.  

 

Utbildningen innehåller följande: 

• Professionell coaching 

• Tekniska färdigheter 

• Livslängd, tillväxt och utveckling 

• Etisk beslutsfattning 

• Risk management 
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Kursdeltagarna ska kunna formulera en tränarfilosofi genom att själva värdera tränarskap, 

triathlon och idrott, utforska en helhetssyn på tränarskap, förstå varför människor delta i idrott 

och att alla deltar av olika skäl, känna igen de många roller och ansvarsområden man har som 

tränare samt kunna utföra triathlon specifika övningar med fokus på säkerhet efter avslutad 

kurs. 

 

3.5.2 Steg 2 
 
Den andra stegutbildningen genomförs under 2,5 dagar med en utbildningstid på ca 16-20 

timmar. 

 

I steg 2 ligger fokus på planering, träningsplanering på lång sikt, triathlonspecifika tekniska 

komponenter, grundläggande fysiologi samt motorisk inlärning. 

 

Utbildningen innehåller följande: 

• Fysiologi 

• Träningsplanering 

• Triathlonspesifika tekniska färdigheter 

• Tillväxt- och utvecklingsproblem i planeringen 

• Motoriskt lärande  

 

Kursdeltagarna ska kunna använda säkerhetsinformation för praxis och programutveckling, 

analysera problem i planeringen för olika åldrar/förmågor/nivåer, förstå den fysiologiska 

delen och hur den avser triathlon, förstå de olika delarna i ett genomsnittligt år (säsong) i 

triathlon, formulera en säsongsplanering, skapa och utvärdera planeringsmetoder för varje 

moment; simma, cykla, springa och växlingar, aktivt delta i progressioner i varje moment och 

bidra med egna idéer och kompetens efter avslutad kurs. 

 

3.5.3 Steg 3 
 
Den tredje stegutbildningen genomförs under ett läger på 3-4 dagar. 

 

I steg 3 avslutas den motoriska inlärningen och det innebär att tränaren nu ska ha en 

verklighetstrogen inställning till träning. I samband med träning ska den verklighetstrogna 

inställningen både kunna efterstävas och utvärderas. 
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Detta ska kursdeltagarna kunna efter att ha genomfört ett 8-12 veckor träningsprogram: 

• Förklara sin träningsplanering, delta aktivt i diskussioner och utvärderingar av 

metoder 

• Observera och ge återkoppling till andra deltagare  

• Implementera detaljerad information om bland annat motorisk inlärning och 

inlärningsprocessen i olika stadier av utbildningen 

• Visa integrering av all datorutrustning som en coach kan behöva samt säkerhet 

• Demonstrera etiska beteenden och beslutsfattandet  

 

Examinationen består i att kursdeltagarna ska träna ett antal adepter under träningslägret och 

blir bedömda efter de kundskapar denna visar upp där. 

 

3.6 Sammanfattning av resultat  
 

Tabell 1. Åldersgränser 

 Introduktionsutbildning Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 4 

Sverige  16 16 16  

USA      

Australien 16 18 18   

Storbritannien  16 18 18  

Kanada      

 

Tabell 2. Antal timmar lärarleddundervsining/utbildning 

 Introduktionsutbildning Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 4 

Sverige  14,5 14,5 43,5  

USA      

Australien 7     

Storbritannien  22 40   

Kanada  16-20 16-20   
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Tabell 3. Antal dagar/utbildning 

 Introduktionsutbildning Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 4 Totalt: 

Sverige  2 2 6  10 

USA  2,5    2,5 

Australien 1 2 4,5 6  13,5 

Storbritannien  3 5 8  16 

Kanada  2,5 2,5 3-4  8-9 

 

 

Tabell 4. Antal stegutbildningar  

 Introduktionsutbildning Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 4 

Sverige  

 

    

USA  

 

    

Australien  

 

    

Storbritannien  

 

    

Kanada  

 

    

(       = har utbildningen,        = har inte utbildningen) 
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4. Diskussion  
 

Syftet med detta arbete är att kartlägga den svenska tränarutbildningen för triathlon och 

jämföra den med andra länders tränarutbildningar. Utbildningarna i de olika länder som har 

studerats har mer eller mindre olika utbildningsupplägg och struktur.  

 

I studien kan vi se många likheter men också många olikheter mellan utbildningarna. Den 

första olikheten som upptänktes var att Australiens tränarutbildning stack ut ur mängden då 

den utbildningen innehåller fem steg. Ingen annan av tränarutbildningarna som studerats har 

en introduktionsutbildning eller en steg 4 utbildning. En enskild introduktionsutbildning är 

kanske inte alltid nödvändig. Varför inte slå ihop introduktionsutbildningen men steg 1 

utbildningen och hålla dessa två utbildningar under samma helg? På så sätt kan de som enbart 

vill gå introduktionsutbildningen delta den första dagen och de som vill fortsätta utbilda sig 

kan stanna kvar under helgen. En introduktionsutbildning är troligen inte aktuell i Sverige 

eftersom det krävs tid, pengar och deltagare. Australiens steg 4 utbildning kan vara intressant 

då den inriktar sig till tränare som enbart jobbar med elitaktiva triathleter som tävlar i stora 

mästerskap internationellt. En sådan utbildning är intressant eftersom den har en sådan klar 

inriktning och att de tränare som examineras från den utbildningen besitter en spetskompetens 

av yttersta slag.  

 

Samtliga länder har mer eller mindre deklarerat i hur många dagar utbildningarna hålls. Det 

enda land som sticker ut i antal dagars utbildning var Storbritannien men 16 dagars 

utbildning. Det är dubbelt så många dagar som Kanadas utbildning som totalt är mellan 8-9 

dagar. Trots denna avvikelse är det troligen viktigare hur effektiva och lärorika varje 

utbildningstillfällena är än hur många dagar den hålls. Kvalité går före kvantitet.  

 

Försöken att sammanställa antal timmar lärarleddundervisning per utbildningstillfälle visade 

sig vara svårt. Många länder hade inget schema, riktlinjer eller ville av andra orsaker inte 

lämna ut dessa uppgifter. Efter att ha sammanställt den information som fanns kan man se att 

de lärarledda undervisningstimmarna är någorlunda lika bland tränarutbildningarna då de 

ligger mellan 7 och 8 timmar per sammankomst. Men det är inte bara de lärarledda 

undervisningstimmarna som bör räknas med i utbildningstiden utan även de timmar som 

räknas som självstudier och de timmar som tränarna lägger ner på examinationsuppgifter och 

de praktiska övningar som förekommer under kursen. Dessa timmar kan inte räknas med här 
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då det inte finns några uppgifter om hur många timmar som läggs ner eller krävs för detta. 

Gör vi en liten jämförelse mellan välutbildade lärare med 10 års erfarenhet har dessa 

tillbringat totalt 25,000 timmar som både lärare och student18

 

 vilket är avsevärt mycket mer 

tid än en välutbildad tränare. Efter att ha räknat ut vad en tränare, som i genomsnitt lägger ner 

4 timmar om dagen, sju dagar i veckan året om blir detta knappt 13,500 timmar på 10 år. 

Dock framgår det ej här vilken av lärarna eller tränarna som utför sitt yrke bäst eller är mest 

framgångsrika.  

Enligt Sten Erikssons studie19

 

 finns det elitidrottstränare i åldrarna 25 till 69 år i Sverige men 

att de flesta elittränarna är omkring 30-45 år. Tittade vi då på åldersgränserna för 

utbildningarna är de ganska lika då de ligger mellan 16-18 år för att få genomföra 

utbildningarna, beroende på om det krävs praktik mellan utbildningarna eller ej. Sveriges 

tränarutbildning har ännu inga konkreta åldersgränser för sina utbildningar utan använder sig 

av SISU´s rekommendation som är 16 år. Med tanke på Erikssons studie då elittränade i 

Sverige är omkring 30-45 år betyder det att från examination till att man klassas som 

elittränare dröjer det i snitt ca 10-25 år. Det låter inte helt orimligt då det krävs några års 

erfarenhet för att kunna legitimera sig som elittränare. Dock anser jag att det kan vara aktuellt 

att höja åldersgränsen för steg 2 och 3, dels för mognadens skull och dels för att de ska få lite 

mer tid att skapa sig erfarenhet att ha med sig i bagaget.  

En av de största avvikelserna i arbetet står USA´s tränarutbildning för då de har krav på att 

man ska vara brottsfri för att få påbörja utbildningarna. Detta görs genom att en ansökan 

skickas in med ett utdrag ur brottsregistret för att bevisa sin brottsfria bakgrund. Som en 

parantes här gäller samma krav på utdrag ur brottsregistret i Sverige fast då bland 

förskolelärare. I det amerikanska samhället anses nog inte detta särskilt konstigt. Detta är en 

etisk fråga som är svår att diskutera. Ingen skulle nog vilja att ens barn i första hand ledas av 

en kriminell eller före detta kriminell person. Men då är frågan om de som är kriminella, 

oavsett brott, nekas tillträde till tränarutbildningen eller görs det en bedömning utifrån graden 

av brott? För även om en personen tidigare begått ett brott kan den personen vara en mycket 

bättre lämpad tränare än en person som aldrig tidigare begått ett brott.  
                                                 
18 Christine Nash & Dave Collins, ”Tacit Knowledge in Expert Coaching: Science or Art?”, National 
Association for Kinesiology and Physical Education in Higher Education, (2006:58), sid 473 
19 Riksidrottsförbundet, Vägen till elittränarskap, 
http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_156/scope_128/ImageVaultHandler.aspx, sid 10, (Acc. 2009-12-07) 
 

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_156/scope_128/ImageVaultHandler.aspx�
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USA´s tränarutbildning har även ett krav att inneha certifikat i hjärt- och lungräddning för att 

få påbörja utbildningarna. Detta är något som alla människor bör ha oavsett yrke. Att ha med 

det som ett förkunskapskrav inför utbildningen bör inte anses konstigt utan snarare positivt. 

Om man inte vill göra som USA har gjort kan man istället låta hjärt- och lungräddning finnas 

med i utbildningen och då förslagsvis i den första stegutbildningen. 

 

En annan avvikelse är Australiens tränarutbildning där man måste utföra vissa punkter för att 

få behålla sin kompetens som triathlontränare. Punkterna innebär bland annat att man inom ett 

visst antal år ska vidareutbilda sig antingen till nästa steg i utbildningstrappan eller 

motsvarande utbildning i någon närliggande idrott som exempelvis simning, cykel eller 

löpning. Man ska också ha arbetat i en triathlonklubb i ett visst antal timmar/år beroende på 

vilket steg du innehar kompetens i. Detta är intressant då det kan gynna vidareutbildandet av 

tränare. Många tränare får förhoppningsvis en ”spark i baken” och fortsätter sin utbildning 

och dom som inte har ambitioner att fortsätta utbilda sig som tränare kan stanna kvar på det 

steg den har kompetens i och istället fullfölja kravet på antalet tränartimmar/år. Detta sätt kan 

också motverka bortfallet av tränare som går utbildningen vilket är en stor fördel för idrotten, 

klubbarna och dess medlemmar. De tränare som väljer att inte jobba som tränare efter 

utbildningen förlorar sin kompetens vilket jag kan tycka är hårt men rättvist. 

 

Generellt krävs det inga förkunskaper för att påbörja steg 1 utbildningarna alternativt 

introduktionsutbildningarna bortsett från USA´s tränarutbildning som då kräver ett utdrag ur 

brottsregistret samt innehav av hjärt- och lungräddnings certifikat. Vissa tränarutbildningar 

kräver dock att man är medlem i någon förening så att man är försäkrad under 

utbildningstiden. Vidare i utbildningsstegen kräver de flesta tränarutbildningar att man ska ha 

genomfört och blivit godkänd i föregående kurs, detta är en självklarhet eftersom många av 

utbildningarna bygger vidare på tidigare kurser. Däremot bör det finnas klara kunskapsmål för 

samtliga utbildningar så att personer/tränare som gått liknande utbildningar eller kurser har 

möjlighet att tillgodoräkna sig kunskapen och få dispens för kursen eller delar av 

utbildningen. USA och Australiens tränarutbildningar har klara regler för vilka förkunskaper 

som krävs för att få gå de fortsatta stegen i utbildningen. Bland annat måste man ha agerat 

tränare under minst två år och vara huvudtränare/tränare åt en atlet på landslagsnivå. I USA`s 

tränarutbildning måste man också inneha en examen i idrottsforskning sedan tidigare och i 

Australiens tränarutbildning måste man bli rekommenderad för att påbörja steg 4 

utbildningen. Dessa förkunskaper är ett mått och ett bevis på hur många som antagligen söker 
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tränarutbildningar i USA och Australien och vad de måste sätta som krav för att kunna skilja 

axet från vetet. Dessa länder är målmedvetna med utbildningsupplägget och sätter höga krav, 

eller högre än de andra utbildningarna, för att höja standarden på de tränare som examineras 

ut efter avslutade tränarutbildning. Det blir svårt att tala för alla länder men för Sverige skulle 

det vara svårt att ställa samma krav på förkunskaper som ovan om man vill satsa på att utbilda 

många tränare. Vill man i stället satsa på spetskompetens kan det bli nödvändigt att se över de 

förkunskapskrav som nämns här och installera liknande krav i sina utbildningsplanen. 

 

Det förekommer olika praktiska inslag i utbildningarna. Allt från att prova på testmetodiken 

det vill säga vara med att göra syreupptagsmätningar med mera, agera tränare under en viss 

tid beroende på vilket steg i utbildningen man läser till att praktiskt få lära sig att demonstrera 

teknikövningar i samtliga delkapaciteter. De praktiska inslagen är väldigt viktiga i 

utbildningen då kursdeltagarna får komma ut från utbildningslokalen och praktisera de dom 

lärt sig i olika lokaler, allt från simhallar till testlokaler. Detta stöds även från artikeln “Tacit 

Knowledge in Expert Coaching: Science or Art?”20

 

 som genom forskning har visat hur viktigt 

det är med problemlösning och beslutsfattande för tränarrollen och att det är snudd på 

omöjligt att lära ut det i ett klassrum.  

Den eller de examinationsformer som används i slutet av utbildningarna varierar väldigt 

mycket mellan utbildningarna. Två länder väljer att ha skriftliga prov, två länder väljer att ha 

hemtentamen och samtliga länder praktiska prov i form av att utforma och genomföra 

träningspass eller designa träningsplaneringar. I artikeln ”Coaching coaches to coach”21

                                                 
20 Christine Nash & Dave Collins, ”Tacit Knowledge in Expert Coaching: Science or Art?”, National 
Association for Kinesiology and Physical Education in Higher Education, (2006:58), sid 472 

 

skrivs bland annat att examinationen för tränarutbildningar bör innehålla utvärdering av både 

deklarativ (fakta som kan uttryckas i ord) och procedural (praktisk förmåga att utföra en 

uppgift) kunskap. Med sådan forskning i ryggen bör examinationsformerna framöver 

innehålla både muntliga och/eller skriftliga prov samt en praktisk del. Samtliga länder har 

redan en praktisk del/delar under utbildningen vilket med fördel skulle kunna modifieras och 

bli i del av examinationsformen. Sverige som ännu inte har någon examinationsform i de två 

första stegen bör omgående åtgärda detta. Här kan vi med fördel se över hur de andra 

länderna har byggt upp sina examinationsplattformer och plantera in de delar som skulle 

passa vår utbildning.  

21 Robert J. Grove & Janet Buckworth, “Coaching coaches to coach”, Journal of Sport & Exercise Psychology, 
volym 20, (1998:4), sid 441 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Grove,%20J.%20Robert%22%7C%7Csl~~rl','');�
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Det som var något avvikande från de andra länderna var att Sverige har en timmes 

schemalagd diskussion och utvärdering innan kursen avslutas. Den timmen är väldigt 

värdefull för kursdeltagarna eftersom man då får chansen att utbyta erfarenheter, tankar och 

idéer. Just detta kan backas upp med artikeln “Reflection in coach education: The case of the 

national governing body coaching certificate”22 som menar på att reflektion är ett användbart 

koncept i tränarutbildningen då tränarna kan reflektera över frågor, dilemman och situationer 

som man kan tänkas ställas inför. Det är en viktig komponent att ha med i utbildningen då det 

kan finnas tränarkandidater som har värderingar och övertygelser om tränarskap eller 

liknande som kanske är snedvridna eller felaktiga. Detta skrivs det om i artikeln “Examination 

and Extending Research in Coach Development”23

 

. Det borde vara lönsamt för alla parter om 

dessa felaktiga övertygelser slås hål på så fort som möjligt och goda chanser till det finns i ett 

sammanhang där man sitter ner och diskuterar tränarfrågor.  

Något som både USA och Australien använder sig av i sina utbildningar är mentorskap. 

Tränarkandidaterna har möjlighet att genom de praktiska moment där man ska agera tränare 

få en mentor som ska utvärdera den tränarkunskap som kandidaten uppvisar i detta praktiska 

moment. I artikeln “The importance of mentoring in the Development of coaches and 

athletes”24 förklarar författaren hur viktigt det är att ha en mentor och/eller handledare som 

kan vägleda en och som man kan bolla tankar och ideér med så fort man känner sig osäker. 

Och som det framgår i artikeln ”Development of a Mentoring System within Coaching 

Practice”25

 

 har många organisationer upptäckt att den lämpligaste metoden för att utveckla 

effektiva tränare är genom någon form av mentorsprogram. Detta är något som samtliga 

tränarprogram bör ha med i sin utbildningsplan. 

Kan man då dra några paralleller mellan vilka länder som placerat sig i topp i 

världscupsrankingen det senaste året och tränarutbildningarnas standard? Den frågan har inte 

något korrekt svar då det är många faktorer som spelar in. I världsrankingen ligger 

exempelvis Sverige med som nummer två bland damer, men hon tränas inte av en svensk 

                                                 
22 Lee J. Nelson & Christopher J. Cushion, “Reflection in coach education: The case of the national governing 
body coaching certificate”, The Sport Psychologist, volume 20, (2006:6), sid 181-182 
23 Andy Abraham & Dave Collins, ”Examination and Extending Research in Coach Development”,  National 
Association for Physical Education in Higher Education, (1998:50), sid 71 
24 Gordeon A. Bloom, Natalie Durand-Bush, Robert J. Schinke & John H Salmela, “The importance of 
mentoring in the development of coaches and athletes”, International journal of sport psychology, (1998:29), sid 
267-281  
25 Christine Nash, “Development of a Mentoring System within Coaching Practice”, Journal of Hospitality, 
Leisure, Sport and Tourism Education, volume 2, (2003:2), sid 40 
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tränare vilket gör att det inte finns någon koppling där till Sveriges tränarprogram. Uppgifter 

saknas om Australienskan eller Britten, som ligger i topp i världsrankingen bland damer 

respektive herrar, tränas av tränare som gått tränarutbildningen för respektive land eller gått 

någon utbildning över huvud taget. Med andra ord kan det inte dras några paralleller i denna 

fråga. 

 

Som svar på min teori om att bättre tränarutbildningar skulle generera bättre tränare och på så 

sätt bättre adepter är ingen lätt fråga att besvara. Om tränarutbildningen i ett land håller hög 

standard och utbildar duktiga tränare är chanserna större att atleterna blir bättre än om 

utbildningen håller en standard som är under all kritik. Det finns säkerligen duktiga tränare 

ute i världens som inte har gått någon tränarutbildning utan tagit till sig den kunskap de 

besitter på egen hand eller genom år av erfarenheter och då stämmer inte teorin alls. Sen finns 

det mängder av andra faktorer, utöver tränarens roll, som gör en atlet bra såsom exempelvis 

atletens målsättning och naturbegåvning inom idrotten. 

 

Det är svårt att dra en slutsats utifrån denna studie om huruvida tränarutbildningarna är 

grönare, det vill säga bättre, på andra sidan jorden. Däremot tycks det finns väldigt mycket vi 

i Sverige kan lära oss och ta del av på samma sätt som andra länder kan ta del av våra 

kunskaper.  

 
4.1 Vidare forskning 
 
Efter att ha slutfört denna studie om tränarprogram kan konstateras att det finns detaljer som 

saknas och bör fyllas på. Det skulle till exempel vara inressant om man kunde ta fram 

information som ledde till att man kunde få klarhet i vilka åldersgränser som gäller för 

exempelvis Kanada och antal timmar lärarledd undervisning/utbildningstillfälle och antal 

dagar/utbildning för samtliga länder och steg. 

 

Det skulle också vara intressant att gå djupare in på vad utbildningarnas olika kurser, 

exempelvis träningslära och idrottspsykologi, innehåller och om detta innehåll skiljer sig 

bland länderna. Och framförallt om man bryr sig om att utveckla innehållet i kurserna eller 

väljer att gå utifrån äldre forskning eller egna erfarenheter. Att ta reda på vem/vilka det är 

som beslutar om innehållet i de olika utbildningsstegen och hur ofta det görs utvärderingar 

och ändringar utifrån ny forskning.  
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Att ta reda på hur många tränare som varje år söker de olika tränarutbildningarna skulle vara 

intressant att ta reda på och också intervjua tränare i olika länder om varför de söker 

tränarutbildningarna, vad de tyckte var bra med utbildningen respektive mindre bra och om 

det var något som de saknad i utbildningen. 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med detta arbete är att kartlägga den svenska tränarutbildningen för triathlon och 

jämföra den med andra länders tränarutbildningar.  

• Hur ser den svenska tränarutbildningen ut? 

• Hur ser andra länders tränarutbildningar ut? 

• Vad finns det för skillnader och likheter mellan tränarutbildningarna?  

Vilka sökord har du använt? 

Coach, Coach education, Triathlon, Coach training, Leadership, Crime, Age limit, 
Examination, Levels, Structur 
 

 

Var har du sökt? 

CSA, Google Scholar och SPORTDiscus 
 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

CSA: Coach, Coach education 
Google Scholar: Coach, Coach education 
SPORTDiscus: Coach, Coach education 

 

Kommentarer 

Jag tyckte att det var svårt att hitta relevanta artiklar som jag kunde knyta an till mitt arbete då 
det är ganska magert med artiklar som handlar om triathlon. Efter mycket letande hittade jag 
information, dock ej enbart kopplat till triathlon, och den sidan jag hittade mest info på var 
Google Scholar. 
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