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Friluftsfrämjandet erbjuder och genomför 
aktiviteter för barn och vuxna både vinter och 
sommar. Att delta i Friluftsfrämjandets ak-
tiviteter ska ge positiva upplevelser och vara 
tryggt för deltagarna. Säkerhetsplanen är ett 
verktyg för ledare och ansvariga i strävandet 
efter så stor säkerhet som möjligt. Den syftar 
till att minimiera antalet olyckor, skador och 
incidenter i samband med aktiviteter. Planen 
ska finnas tillgänglig hos ledaren i främst i syfte 
att veta hur man ska agera, men också få stöd 
om behov finns. 

I Produktsäkerhetslagen (2004:451) anges att 
en tjänsteleverantör, exempelvis Friluftsfrämjan-
det, har ansvar för att den tjänst som denne till-
handahåller är säker. Att göra en säkerhetsplan 
är ett mycket bra sätt att metodiskt gå igenom 
säkerheten/risker i en aktivitet samt att säker-
ställa att åtgärder har vidtagits för att förebyg-
ga att olyckor inträffar. En säkerhetsplan är ett 
dokument som regelbundet ska följas upp och 
förnyas.

Säkerhetsplanen syftar till att ”tänka efter 
före” och därmed ha beredskap inför oväntade 
händelser och för att minimera negativa konse-
kvenser för individer och organisationen. Samt, 
om olyckan är framme kunna ge ett så effektivt 
och bra omhändertagande av de drabbade 
som möjligt. Det är också viktigt att genom 
snabbt agerande och tydlighet minimera risken 
för ryktesspridning och spekulationer.

I det här dokumentet finns tips och mallar på 
hur man gör en Säkerhetsplan och riskanalys, 
dels för att undvika onödiga olyckor, dels att 
veta var och ens rättigheter och skyldigheter 
om en olycka trots allt händer.

Målgrupp är alla som på något sätt blivit ut-
sedd att ha ansvar för en grupp, aktivitet eller 
arrangemang.

Ordförande i lokalavdelningen ska se till att 
alla funktionärer och ledare inom en verksam-
hetsgren har kännedom om Säkerhetsplanens 
innehåll. Säkerhetsplanens innehåll och sepa-
rata mallar finns på www.friluftsframjandet.se/
insidan. 

Kopia på Säkerhetsplanen ska finnas hos 
exempelvis lokalavdelningens ordförande eller 
annan insatt person.

Innehållet i detta dokument bygger på 

•	 Produktsäkerhetslagen	(2004:451)

•	 Konsumentverkets	”Vägledning	till	 
 systematiskt säkerhetsarbete för  
 konsumenttjänster”

Riskanalysen är den mest omfattande delen, 
men uppgifter om ledarnas utbildning och 
erfarenhet, information till deltagare och rutiner 
är lika viktiga.

© Friluftsfrämjandet 2015

Säkerhetsplan för  
Friluftsfrämjandets verksamheter
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Huvuddelarna  
i en säkerhetsplan
•	 Beskrivning	av	verksamheten

•	 Organisation	av	verksamheten

•	 Riskanalys	

•	 Incident-	och	olycksrapportering

•	 Information	om	vilken	utrustning	som	 
 används

•	 Information	till	och	om	deltagarna

•	 Nödplan

•	 Räddningsplan

•	 Krishanteringsplan

•	 Uppföljning	och	plan	för	nya	åtgärder	för	att		
 förbättra säkerheten

Rapporteringsskyldighet  
till Konsumentverket
Enligt §23, Produktsäkerhetslagen, skall en 
näringsidkare som får kännedom om att en 
vara eller tjänst som de tillhandahåller eller 
har tillhandahållit är farlig, dvs. det har hänt en 
allvarlig olycka,  omedelbart underrätta tillsyns-
myndigheten om det och om de åtgärder som 
har vidtagits för att förebygga skadefall. Tillsyn-
smyndigheten behöver dock inte underrättas, 
om det uppenbart skulle vara utan betydelse.  

Blankett, ”Underrättelse om olycka/tillbud 
inom tjänsteområdet” finns på www.konsu-
mentverket.se under För företagare, http://
www.konsumentverket.se/Foretag/Produktsak-
erhet/Underrattelser/ .

Råd inför ifyllandet
Skriv så beskrivande som möjligt, komplettera 
gärna planen med egna rubriker och delar som 
är relevanta för er egen verksamhet. Sök och 
titta gärna på andra organisationers (exem-
pelvis Klätterförbundets) och företags säker-
hetsplaner för att få exempel på bland annat 
krishanteringsplan, räddningsplan 

Förvara säkerhetsplanen i en pärm för att 
underlätta användandet samt inför uppföljning 
och revidering. 
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Friluftsfrämjandet erbjuder aktiviteter i naturen 
för alla åldrar och på många olika nivåer och 
miljöer. Riskmomenten varierar avsevärt, både 
vad gäller grad och omfattning. Alla har dock 
nytta av en formulerad och förankrad säker- 
hetsplan för att bli så säker som möjligt och 
ge ledarna en god och gemensam bas för sitt 
agerande i riskfrågor.

•	 Hög	säkerhet	i	Friluftsfrämjandet	ska	 
 medverka till att skapa trygghet och goda  
 livsbetingelser för människor samt  
 säkerställa Friluftsfrämjandets verksamhet. 

•	 Friluftsfrämjandets	anvisningar	för	 
 säkerhetsarbetet skall vara kända av alla  
 förtroendevalda, ledare och anställda. Alla  
 skall förstå sin roll och sitt ansvar i  
 förhållande till säkerhetsarbetet samt känna  
 till säkerhetsplaner och säkerhetsrutiner  
 inom egen verksamhet. 

•	 Friluftsfrämjandet	skall	bedriva	ett	aktivt	och		
 förebyggande säkerhetsarbete som skapar  
 en flexibel, inspirerande och lärande  
 verksamhet med hög säkerhet. 

•	 Säkerhetsfrågorna	skall	ingå	som	naturlig		
 och integrerad del i ledning och samordning  
 av verksamheterna.

•	 Säkerhetsplanen	ska	innehålla	en	kort		 	
 beskrivning av aktiviteterna, var de  
 genomförs och deras huvudinnehåll.

BeSKRIvnIng av veRKSamHeten
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Organisation och ansvarfördelning 
Beskriv föreningens/verksamhetens organisation och ansvarsfördelning.

			Namn	och	telefonnummer		 Uppdrag	 	 Ansvarsområde

  

mallaR SOm Stöd I SäKeRHetSaRBetet



7

Kunskapsöversikt  
Den ansvariga/e ledaren ska ha en dokumentation över ledare/anställd personal.  
Lokalavdelningen har ett ansvar för att personalen har relevant och aktuell kunskap. 

			Namn,	adress	och	födelsedatum	 Utbildning/utbildningsår	 	 Annan	relevant	kunskap/erfarenhet
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Utbildningsplan
Gör en plan över vilken utbildning/kunskap ledarna behöver.

			Namn	 Utbildning/tidpunkt	 Utbildning/tidpunkt	 Utbildning/tidpunkt	 Utbildning/tidpunkt
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 arrangör/lokalavdelning

 aktivitet

 datum/tid

 Plats

 ansvarig ledare

 övriga ledare

 antal deltagare

Beskrivning av aktiviteten i moment 
   Moment/tidsåtgång Beskrivning

RISKanalyS
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genomförarens/genomförarnas kompetens 

Beskriv utbildning och erfarenhet hos ledarna

Deltagarnas kunskaper och färdigheter (Oerfarna – Erfarna - Mycket erfarna)

Arrangemangets svårighetsgrad (Lätt- Medel - Svårt) 

Är det balans i genomförandetriangeln? 

(Om Ja – beskriv varför, om nej beskriv åtgärder som vidtas för att kunna genomföra aktiviteten)

verksamhetens  
svårighetsgrad

ledarnas  
kompetens

deltagarnas 
kunskap
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nr Riskobjekt/fara Oönskad händelse Skada S K Risk Åtgärd för att Åtgärd för att S K Risk
       minska minska skada/
       sannolikhet möjlighet att hantera    
       för olycka olycka/skada   

Riskvärdering
viktigt att göra en analys i förväg!

S= Sannolikhet för att händelsen inträffar, skala 1-5, där 5 är högst.

K= Konsekvens av olyckan, skala 1-5, där 5 är högst.

Risk= Riskvärdering, S x K.

Efter vidtagna åtgärder görs en ny riskvärdering och beslut tas om risken är acceptabel.
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Säkerhetsbestämmelser baserad på riskanalysen

 Utrustning som minskar risken

 Utrustning som behövs för säkerheten

 Utrustning som behövs i händelse av olycka

 Utrustning som behövs för räddning

	 Väderfaktorer	som	påverkar	genomförandet

Säkerhetsbestämmelser (kortfattade instruktioner till deltagarna, baserade på riskanalysen)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Riskanalysen gjord av 
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Incidentrapportering 

Incidenten	rapporteras	till	Konsumentverket	om	det	hänt	en	allvarlig	olycka	samt	till	Verksamhets- 
ansvarig på riksorganisationen i respektive verksamhetsgren.

Friluftsfrämjandet arbetar med incidentrapporter för att kunna bygga erfarenhet från olika händels-
er	som	sker	inom	organisationen.	Vi	vill	även	kunna	dra	nytta	av	tidigare	händelser	som	erfarenhet. 
Rapporteringen görs på www.friluftsfrämjandet.se*, enligt nedanstående mall.

Händelse/Datum Orsak till händelse Konsekvens Åtgärder för att inte händelse ska inträffa igen

   

   

   

   

*Incidentrapport	-	Version	1.1	–	http://www.friluftsframjandet.se/guest/incident
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Kommunikationstablå 
Gör en tablå med Lokalavdelningens/Regionens/Riks/ledares/personalens telefonnummer och 
kommunikationsutrustning för respektive aktivitet

Kommunikationstablå ledare/Personal

Namn	 Telefon	mobil		 Telefon	Hem

  

  

  

  

Kommunikationstablå aktivitet

Aktivitet Sambandsmedel Alternativt sambandsmedel

  

  

  

  

larm
Gör en plan förhur man larmar om det händer något inom verksamheten.  

Ring alltid 112 först vid en allvarlig olycka eller då räddningstjänsten behövs av andra skäl.

Friluftsfrämjandets krisnummer kan snabbt aktiveras när en allvarlig händelse inträffar och blir ett 
stöd	och	avlastning	för	ledaren.	Numret	är	08 657 49 28. Bakom numret finns Friluftsfrämjandets 
krisledningsgrupp som har till uppgift att aktivera samhällets krisstödssystem och hantera media. 
Gruppen har tillgång till expertkompetens utifrån. Tjänsten hanteras tekniskt av Securitas dygnet 
runt. 

KOmmUnIKatIOn
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Upprätta en lista på utrustning för aktiviteten samt en loggbok över utrustningens användning. 
Förändra och anpassa nedanstående till respektive aktivitet. Säkerhetsutrustning är här ett sam-
manfattande namn för säkerhetsutrustning, skyddsutrustning och räddningsutrustning.

aktivitetens namn

Säkerhetsutrustning Grupputrustning Personlig utrustning Kontrollerad av

   

   

   

   

   

   

   

   

      

Personlig skyddsutrustning Övrig personlig utrustning  Kontrollerad av

  

  

  

  

Räddningsutrustning Grupputrustning Personlig utrustning Kontrollerad av

SäKeRHetSUtRUStnIng
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logg Säkerhetsutrustning

All utrustning som har betydelse för aktivitetens säkerhet ska vara i funktionsdugligt skick och ska 
kasseras	eller	repareras	vid	behov.	Nedanstående	tabell	är	ett	exempel	på	en	metod	att	ha	kontroll	
på utrustningens status.

Artikel/tillverknings/inköpsår Använd datum Brister/Skador Reparation/Åtgärd/datum Kontrollerad av
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deltagarkort
Skapa ett deltagarkort, formulär eller lista med med relevant information om deltagarna. Kunskap 
om sjukdomar, allergier och anhörig kan bli viktigt vid t.ex. en olycka eller annan incident.

 aktivitet

 namn

 

 adress

 

 Personnummer

 

 Hälsotillstånd medicinering

 

 telefon anhörig

 

 övrigt

 

Information till deltagare
Skriv en information till deltagare för respektive aktivitet med säkerhetsinformation.  Konsten är att 
delge denna information på ett så tryggt sätt som möjligt. Informationen hämtas från riskanalysen. 

aktivitet

allmän information om aktiviteten

 

Information om svåra moment och där risker föreligger 

Säkerhetsbestämmelser för aktivitetens genomförande. 

deltagaRna
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nödplan
Formulera en nödplan som innehåller alla åtgärder 
som ska göras i händelse av olycka.

Vid	akut	kris	ring	112

När	du	som	ledare	har	behov	av	stöd	ring	Frilufts-
främjandets krisnummer 08 657 49 28

•	 Första	hjälpen

•	 Hur	får	vi	tag	i	hjälp

•	 Omhändertagande	av	skadad	person

•	 Omhändertagande	av	övriga	deltagare

•	 Vad	ska	göras	och	av	vem

Räddningsplan
Gör en plan för respektive aktivitet. Här skall framgå 
mötesplatser för räddningsfordon, ambulanser, 
egen räddningsutrustning, möjliga helikopterland-
ningsplatser, körbara stråk och vägar mm. Kom-
plettera gärna med karta. Ta gärna kontakt med 
räddningstjänsten.

Krishanteringsplan
http://www.friluftsframjandet.se/guest/incident

medieplan
Gör en plan för hur ledarna skall hantera media 
i händelse av en olycka. Ta alltid hjälp av Frilufts-
främjandets krisnummer och riksorganisationens 
krisgrupp.

Underleverantörer
Ställ samma krav på underleverantörer som du 
ställer på dig själv och lokalavdelningen.

Uppföljning och utvärdering
Genomför årligen en utvärdering av säkerheten och 
en revidering av säkerhetsplanen.

•	 Lista	incidenter	och	olyckor

•	 Gör	en	lista	för	säkerhetshöjande	åtgärder

•	 Skriv	ner	andra	faktorer	som	kan	påverka	säker-
heten, t.ex. ny lagstiftning, erfarenheter 

nya faktorer som kan 
påverka säkerheten
Färdmeddelande, vem lämnar vi över till?

aKtIvItetSPlaneR
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