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Projektets totala budget (kr):
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FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 400 000 2021
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
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Mobiltelefon:
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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Klätterförbundet vill att alla som börjar klättra lär sig grunderna av en auktoriserad
instruktör, en kvalitetssäkring som kan hjälpa oss att hålla olycksstatistiken fortsatt
låg och fostra framtidens klättrare till goda friluftsambassadörer.
Instruktörer är jämte tränarna Klätterförbundets främsta ambassadörer och en
effektiv kanal att nå nya klättrare, oavsett om de är medlemmar i en
förbundsansluten förening eller inte. Det är viktigt att alla våra instruktörer
(inomhus, sport, klippa och is) är uppdaterade om säkerhet, ansvar, access och
allemansrätt, och därmed kan förmedla korrekt och aktuell kunskap.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Konsumentverket, tillsynsmyndighet för bland annat klätteraktiviteter, bedömer att
instruktörer för klätterarrangemang ska ha kompetens motsvarande kraven från
Svenska Klätterförbundet. Många föreningar upplever att de saknar tillgång till
auktoriserade instruktörer, och kommersiella aktörer håller ofta i
klätterarrangemang och utbildningar helt utan formell utbildning. Auktoriseringen
innebär att instruktörens kompetens prövats och godkänts av Svenska
Klätterförbundet enligt våra högt ställda krav, i en eller flera av inriktningarna
Inomhus, Sport, Klippa eller Is.
Att vara klätterinstruktör innebär ett stort ansvar. Mycket erfarenhet av vertikal
miljö och egen förtrogenhet med kursmomenten krävs och tar flera år att samla på



sig. Klätterförbundet tillhandahåller normer för de olika instruktörsinriktningarna,
och examinationer, men ingen utbildning som ger den kompetens som
examinationen kräver.
Vår utbildningskommitté utbildar och godkänner examinatorer, och de auktoriserar
instruktörer, som därmed är godkända även internationellt (UIAA). Instruktörerna
utbildar i sin tur utbildar enskilda klättrare, och lägre nivåer av instruktörer.
Klättring som aktivitet växer fortfarande och för fortsatt hög säkerhet och bra
beteende i naturen behöver vi utbilda på alla nivåer i den här strukturen. Vi behöver
även förtydliga och kommunicera våra utbildningar, och vilken inriktning som har
kompetens att lära ut vad.

Genomförande:

1 Behovsanalys i nuläget
Behovsanalysen genomfördes under det första projektåret.

2 Struktur
Fler examinatorer, instruktörsutbildare och/eller instruktörer ställer högre krav på
tydlig struktur i organisationen, och vi behöver göra en genomgripande revidering
av dokument och arbetsordningar. Här har vi kommit långt under år två och skapat
en tydligare struktur i våra instruktörsstegar, som börjar gälla 2021. Arbetet
fortsätter under år tre.

3 Synliggöra befintliga möjligheter.
Vi vill inte möta behov som inte finns, så finns det områden där vi ”bara” varit
otydliga i vår kommunikation ska vi uppdatera, förtydliga och kommunicera
befintliga möjligheter till utbildning. Hur hittar du en instruktör för den kurs du vill
gå? Kan du få en mentor som handleder dig i din strävan mot examination?
Detta har varit svårt under corona-våren 2020, men fr o m hösten 2020 tar
Klätterförbundet nya tag med bl a en deltidsanställd utbildningsadministratör samt
en heltidsanställd kommunikatör som ska hjälpa till att kommunicera
utbildningsvägar och möjligheter, skapa tydlighet kring betydelsen av auktoriserade
instruktörer och klättringens risker och ansvar.

4 Behovsanalys för framtiden
Vår vision att alla som håller i vertikala arrangemang ska uppfylla
Konsumentverkets krav ger som följd att många fler behöver utbildas och
examineras. Skulle en tvist prövas mot Konsumentverkets krav på kompetens kan
efterfrågan på auktoriserade instruktörer väldig snabbt öka kraftigt. Den dag det
händer vill vi ha vår utbildning klar för att möta behovet.
Vi behöver under 2021 anlita en juridiskt kompetent person för att klargöra vilka
lagar och förordningar som är applicerbara i ansvarsfrågor kring klätterkurser och
event, för klubbar och kommersiella instruktörer, med och utan korrekt utbildning
enligt Svenska Klätterförbundet.
Den gedigna behovsanalys och omvärldsbevakning vi genomfört visar att våra
instruktörer håller en hög nivå, och att möjligheter till utbildning och examination
finns i tillräcklig omfattning, MEN möjligheterna behöver kommuniceras tydligare
och till en bredare mottagargrupp.
Behovsanalysen har även visat att ett effektivare administrativt och kommunikativt
system är nödvändigt, t ex digitala uppdateringar av instruktörernas kunskaper,
digitala teoretiska prov och digitala tips kring säkerhet och utbildning. En del av
budgeten kommer därför att gå till att utveckla en plattform som tillåter detta.

5 Modellering av tydlig och attraktiv utbildning
Finns behov av fler instruktörer och en organiserad utbildning behöver vi möta det
behovet, på ett av flera tänk bara sätt. Alla ska ha chansen att bli instruktör, utan
att vi gör avkall på de höga kompetenskrav som ställs. Kanske bör vi skapa normer
för instruktörsutbildningar och utbilda ett antal personer som kan hålla dessa,
kanske ett antal utbildningsmoduler där varje aspirant väljer de moduler hen själv



behöver. Minst en fristående modul existerar redan, i form av en första hjälpen-
utbildning anpassad för klippklätterinstruktörer.
Pilotutbildning för instruktörsaspiranter rörande de tekniska kompetenserna har
hållits under 2020, och utvärderas och vidareformas under 2020 för att 2021 kunna
leverera utbildning även kring de pedagogiska delarna av instruktörskapet.

6 Utbilda utbildare
Redan auktoriserade instruktörer som framöver vill utbilda i modulerna är elever på
en pilotomgång, under vilken utbildningen tillåts utvecklas. Dessa nya utbildare
utbildar i sin tur vidare runt om i landet. Förhoppningsvis kan varje utbildare ha
med sig en adept som så småningom kan hålla egna utbildningar, precis som på
våra instruktörsexaminationer och tränarutbildningar.
2021 blir året för kommunikation av uppdaterade normer, och utbildning av
utbildare. Kan vi fortfarande inte hålla större fysiska träffar behöver vi utbilda
kansli och utbildare i att hålla webbaserade utbildningar.

7 Kommunicera och genomföra utbildningen
Lärdomar av tidigare projekt är att kommunikation av ett projekt tar mycket
personaltid och andra resurser i anspråk.

Förväntade effekter

- Klättring lär man sig naturligast på kurs med auktoriserad instruktör
- Klätterförbundets föreningar på alla orter har tillgång till instruktörer
- Yrkesutbildningar som hanterar klättring, ex idrottslärare, vildmarksguide, följer
Klätterförbundets normer
- Auktoriserade instruktörer är standard för eventbolag och andra som har vertikala
event
- Klätterförbundets examinatorer får löpande fortbildning inom sin respektive
expertis och förmedlar sin kunskap till instruktörer
- Klätterförbundets instruktörer är genom löpande fortbildning ständigt
uppdaterade
- Klättrare i Sverige har god kunskap och kompetens inom säkerhet, ansvar, access
och allemansrätt
- Klättringen besparas allvarliga olyckor, och sker i samförstånd med markägare,
myndigheter och andra

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Projektledare, lön 75% 435 000
Projektresurs, lön 25% 145 000
Arbetsplats, dator, tele 80 000
Projektgrupp arvode 300 000
Möteskostnader, resor, boende 50 000
Kursmaterial 50 000
Vidareutveckling av digitala verktyg av digitala kurser 300 000
Övrigt och oförutsedda kostnader 40 000

Summa, kr: 1 400 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

1518 287
506 287

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.



Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.


