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Svenska Klätterförbundets strategi för internationellt 
arbete 2021-2025 

Bakgrund och syfte 

Klättring och skidalpinism utövas på en mängd olika sätt över hela världen.  I takt med 
klättringens utveckling har internationella organ uppstått för att samarbeta, organisera 
och utveckla klättringen på internationell nivå. Det är Svenska Klätterförbundets 
uppgift att företräda svensk klättring i utlandet med målet att göra klättring mer 
tillgängligt för alla (Stadgar SKF 2020). 

Syftet med det internationella arbetet är att skapa goda förutsättningar för klättringen i 
Sverige och i utlandet. Genom ett aktivt internationellt arbete skapas förutsättningar 
för stärkta relationer, större inflytande och höjd kompetens inom förbundet. Svenska 
Klätterförbundet har också en skyldighet att hålla sig informerat om det som sker i de 
internationella organisationer och kommittéer som förbundet är knutet till. 

Internationella medlemskap och sammanhang 

Svenska Klätterförbundet är röstberättigad medlem i organisationerna: 

• UIAA - International Climbing and Mountaineering Federation 
• IFSC - International Federation of Sport Climbing 
• ISMF - International Ski Mountaineering Federation 

Genom medlemskapet i SOK - Svenska Olympiska Kommittén kan Svenska 
Klätterförbundet också påverka det internationella organet IOK - Internationella 
olympiska kommittén. Till detta kommer ett antal internationella sammanhang där 
Svenska Klätterförbundet är verksamt. Exempel på dessa sammanhang är landslagens 
medverkan i internationella tävlingar, representanter i internationella kommittéer, 
delaktighet i EU-projekt, internationella klätterträffar och arrangemang i samband med 
besök av klättrare från andra länder till Sverige. 

Målsättning 

Målsättningen med det internationella arbetet är att det ska bidra till att uppfylla 
Svenska Klätterförbundets vision och strategiska plan. 

Svenska Klätterförbundets vision antogs av förbundsmötet år 2020 och lyfter fram 
följande framtida tillstånd för klättringen år 2025: 

• Alla har möjlighet att klättra på det sätt de önskar. 
• Du som klättrare har bästa möjliga kunskap när du behöver den. 
• Verksamheten fokuserar på klättrarens behov. 

Utifrån visionen pekar Svenska Klätterförbundets strategiska plan ut fyra önskvärda 
lägen mot vilka förbundet ska sträva att vara 2025: 
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• Accessproblem förebyggs och löses på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. 
• Utbildningssystemet tillgodoser behoven hos svenska klättrare. 
• Elitklättrare presterar väl, är förebilder och utvecklar klättringen. 
• Anläggningar för klättring och skimo finns tillgängliga för alla som önskar. 

Det internationella arbetet ska även vara i linje med idrottens övergripande 
utvecklingsplan “Strategi 2025: Svensk idrott - världens bästa!”. Utvecklingsplanen 
anger idrottens mål för jämställdhet, inkludering, livslångt idrottande och ledarskap. 
Dessa mål ska också prägla Svenska Klätterförbundets internationella arbete. 

Detta betyder sammantaget att Svenska Klätterförbundet, i sitt uppdrag att företräda 
svensk klättring internationellt, ska sträva efter: 

• Stärkta relationer för ökat lärande, erfarenhetsutbyte och samarbete, främst 
inom de strategiska områdena. Samarbete med nationer med liknande 
förutsättningar som Sverige är att föredra. 

• Större inflytande för att kunna påverka i en riktning som är önskvärd utifrån 
visionen, de strategiska områdena och målen i idrottens övergripande 
utvecklingsplan. 

• Höjd kompetens inom områden som gynnar svenska klättrare, förbundet och 
stödjer förflyttningen mot visionen. Detta bidrar till att Svenska Klätterförbundet 
fortsätter vara den självklara kunskapsauktoriteten inom klättring och 
skidalpinism. 

Vägledande principer för det internationella arbetet 

Ett antal principer ska vägleda Svenska Klätterförbundets planering och genomförande 
av det internationella arbetet: 

Arbetet utgår ifrån och bidrar till att uppfylla Svenska Klätterförbundets vision och 
strategiska plan samt är i linje med målen i idrottens övergripande utvecklingsplan. 

Arbetet styrs av konkreta målsättningar i relation till vision, strategisk plan och 
tillgängliga resurser på kansliet för att sprida information, erfarenheter och kunskap till 
förbundets medlemmar och verksamheter.  

Internationella resors påverkan på klimatet och miljön bör alltid beaktas och minimeras. 

De representanter som företräder Svenska Klätterförbundet ska vara goda förebilder för 
svensk klättring samt stå upp för Svenska Klätterförbundets värderingar och 
styrdokument. 

I internationella uppdrag ingår att återkoppla och förankra samt via 
generalsekreteraren lyfta strategiska frågor till styrelsen. 
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Utse representanter 

I generalsekreterarens delegation ingår att utse representanter och definiera uppdragen 
för det internationella arbetet. I det arbetet ska generalsekreteraren säkerställa att 
principerna ovan möts, med särskilt fokus på personella resurser. Tillgängliga personal- 
och ekonomiska resurser på kansliet är en förutsättning för att kunna sprida 
information, erfarenheter och kunskap från internationella sammanhang till förbundets 
medlemmar och verksamheter. Representativitet ska prioriteras när nya personer utses. 
Företräde ska ges till personer från underrepresenterade grupper givet att övriga krav 
är uppfyllda. 

Uppföljning 

Styrelsen kommer efter behov att följa upp och revidera strategin för internationellt 
arbete. Detta sker senast inför strategins utgång. 

 


