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KORT OM STF
STF grundades 1885 som en ideell
förening med syfte att främja naturoch kulturturism i Sverige. Sedan dess
har föreningen växt till cirka 238 000
medlemmar. ”Upptäck Sverige” är det
genomgående temat för föreningens
verksamhet inom natur- och kulturturism. STF utövar opinionsbildning med
syfte att värna natur- och kulturmiljöer
som är intressanta för turism/besöksmål. Via sitt dotterbolag driver STF, i
egen regi och tillsammans med franchisetagare, cirka 300 vandrarhem, hotell,
fjällstationer och fjällstugor från söder
till norr, från absoluta city till lägen i
väglöst land. 65 lokalavdelningar
anordnar en mängd lokala aktiviteter
och internationellt samarbetar STF
med vandrarhemsfederationen
Hostelling International och ERA,
European Ramblers Association.
STF ger ut medlemstidningen Turist.

Juli–september
3
 0 familjer, cirka 100 personer med socio
ekonomiska svårigheter kunde åka på en
höstlovsresa i Sverige tack vare Höstlövet.
Rapporten Naturklyftan släpptes för andra
året i rad.
Medlemsundersökningen visade att
Medlemmarna blir alltmer nöjda med
STF som förening.
STF Tarfala får nytt dass.
STF svarar på remisserna: Långsiktigt stöd
till civilsamhället och Uppdrag att se över
och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge.
April–juni
STF Rikstämma ägde rum.

Kittelfjälls Värdshus ansluter sig till STF.

Över 300 ungdomar mellan 18–25 år gav
sig ut för att Fjälluffa.

Ny Kungsledenportal.
Nya restaurangen på STF Sylarna slog upp
sina portar.

Nya bastun vid STF Aktse som skänkts av
”The Artic Foxes” invigs.

STF svarar på remissen: En samlad politik
för hållbar turism och växande besöksnäring.

Smålandsgården, Karesuando vandrarhem,
Ivögården, Vilhelmina Järjagården och Kalix
vandrarhem anslöt sig till STF.

Lokalavdelningen STF Huddinge bildades.

Oktober–december
De bästa STF boendena koras i Årets kudde.

Medlemmarna röstar fram 59 medlemsombud.

turist.se lanseras.
STFs styrelse tog beslutet att STF helt

ska sluta förmedla biljetter med helikopter
av miljöskäl.

STF Helags nya reningsverk är klart.
Jonsered Le Mat ansluter sig till STF.
Lokalavdelningen STF Öfvre Siljan bildas.

VÅR VISION
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NÖJDA MEDLEMMAR
– VÅRT VIKTIGASTE MÅL
DETTA ÄR MITT ÅTTONDE GS/VD-ORD och
mycket har hänt sedan jag skrev det första.
Vi har under det gångna året arbetat hårt
med att stärka föreningen, bland annat
genom att utveckla demokratiprocessen
och satsa på många intressanta projekt. Vi
har också hörts i många frågor och satt ner
foten när det har behövts, framförallt mot
försämrad infrastruktur i glesbygden.
I den senaste medlemsundersökningen
ser vi att våra medlemmar är påtagligt mer
nöjda och för första gången är det STFs
verksamhetsidé och vad vi står för som är
det viktigaste skälet för medlemskap och
inte rabatt på boende. Vi lyckades också
behålla det ökade antalet medlemmar vi
fick under 2017, vilket är ett tydligt kvitto
på att STF fyller en viktig funktion och att
vi gör rätt saker.

Ett brett hållbarhetsarbete
Under 2018 såg vi flera tecken på hur
viktigt det är att vi tar hållbarhetsarbetet
på allvar. Jag tänker på de skogsbränder
som drabbade delar av vårt land och det
faktum att Kebnekaises sydtopp på grund
av klimatförändringarna för första gången
blev lägre än nordtoppen. Hållbarhet har
alltid varit en naturlig del av vår verksam
het och vi arbetar brett. Allt från att alla
våra boenden ska avge vårt hållbarhets
löfte till att värna allemansrätten och
driva projekt för att underlätta för fler
att komma ut i naturen. STFs långsiktiga
hållbarhetsmål är ett Sverige som är enkelt
och inspirerande att upptäcka hållbart.
De flesta av våra viktigaste intressenter har
under 2018 gett oss ökade betyg för vårt
hållbarhetsarbete, men vi har fortfarande
en hel del kvar att göra.

Sist men inte minst bidrar STFs verksam
het ofta till utveckling, arbetstillfällen,
service, skola med mera på platser som
annars inte kunnat erbjuda detta.
Fler boenden
En förutsättning för att få fler att upptäcka
Sverige är att det finns bra boendemöjlig
heter över hela landet. Våra boenden –
såväl i egen drift som franchisedrivna – är
därför en viktig och central del av STFs
verksamhet. Under högsäsong är det ofta
fullt på våra boenden, och vi vill gärna
välkomna fler franchisetagare som bidrar
till att ge STFs gäster och medlemmar
härliga upplevelser med hjälp av ett
personligt värdskap och boende på intres
santa platser. Under året har vi glädjande
nog fått tillskott av flera sådana fina
anläggningar och nu ser vi fram emot fler.
Inför 2019
2019 har vi åter en hög aktivitetsnivå. Vi
kommer bland annat att fortsätta propa
gera för Svemester och vi kommer att satsa
stort på vandring, inte bara i fjällen. STF
vill bli en ledande aktör som det är själv
klart att vända sig till om man vill veta var
de bästa vandringslederna går, vad man
ska packa, hur man ska få tag i kartor och
naturligtvis vad allemansrätten innebär.
Stort tack till dig och alla andra som
på olika sätt varit med och bidragit till ett
framgångsrikt 2018. Tillsammans får vi
fler att upptäcka Sverige.

Magnus Ling
Att driva verksamhet i glesbygd
och väglöst land
Vårt hållbarhetsarbete ställer oss ofta
inför tuffa avvägningsfrågor. Många av
våra boenden finns i känslig natur och i
områden med omfattande rennäring. Sam
tidigt är vårt ändamål att fler ska kunna
turista och upptäcka vårt vackra land.
Men det måste alltid ske med största möj
liga hänsyn och respekt. Att människor
reser och upptäcker leder till miljöpåver
kan. En Svemester påverkar dock klimatet
betydligt mindre än många utlandsresor.

En hållbar Svemester

VÅRA 9 RIKTLINJER
FÖR TURISM-, FRILUFTS-,
NATUR- OCH KULTUR
FRÅGOR
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Hållbar turism
Vi värnar besöksmålens natur- och
kulturvärden på ett långsiktigt och hållbart
sätt. STF ska vara en drivande aktör för en
hållbar turistisk utveckling i Sverige.

2

Slå vakt om allemansrätten
Vår ståndpunkt är att allemansrätten är
mycket viktig för allas möjlighet att uppleva
naturen idag och i morgon.

3

Slå vakt om strandskydd
Miljöer längs stränder och kuster har
stort värde för turism och friluftsliv.

4

Slå vakt om bullerfri natur
Alla ska ha rätt att få uppleva bullerfri
natur.

5

Områden nära tätorter
Fler frilufts- och rekreationsområden
nära tätorter bör inrättas för att tillvarata
miljön och stimulera människor att utnyttja
dem.
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Värdefulla naturområden
Områden av särskilt värde för naturupplevelse och friluftsliv bör värnas effektivt
genom att naturreservat och nationalparker
inrättas.
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God tillgång till leder
Cykelleder, vandringsleder, kanot
leder, skoterleder, skidleder och skidspår
bör underhållas och utvecklas.
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Värdefulla kulturmiljöer
Värdefulla kulturmiljöer ska skyddas
och göras tillgängliga. Det innebär bland
annat att de svenska världsarven förvaltas
på ett effektivt sätt.

9

Låg energiförbrukning
Vi stödjer förnyelsebara energikällor,
men anser att stor hänsyn ska tas till friluftslivet och turismens intressen vid nya etable
ringar av anläggningar för energiproduktion.
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Tillsammans
får vi fler att
upptäcka Sverige,
där det är enkelt
och inspirerande
att upptäcka
hållbart
TILLSAMMANS GÖR VI DET MÖJLIGT
FÖR FLER ATT UPPTÄCKA SVERIGE
STF arbetar för att alla ska ha tillgång till Sveriges naturoch kulturmiljöer, idag och i framtiden. Det kräver bland
annat bättre möjligheter att turista hållbart, bra boenden
runt om i landet, att vi slår vakt om allemansrätten och inte
minst inspiration och guidning till nya äventyr.
Där vägen tar slut ska den som vill upptäcka mer kunna
fortsätta framåt. Därför finns vi. Och därför behövs du.
Tillsammans är vi STF.

2018–2020
 kat antal upptäcktsresande,
Ö
vilket innebär ökat antal gästnätter.
 kat antal engagerade människor,
Ö
vilket medför fler medlemmar.
 törre ekonomisk utvecklingsförmåga, vilket
S
medför mer medel för att driva utvecklings
projekt som främjar föreningens ändamål samt
att underhålla och utveckla de fastigheter vi
äger.

VÅRT ÄNDAMÅL ENLIGT VÅRA STADGAR

VÅR HUVUDINRIKTNING

§ 1 Svenska Turistföreningen (STF) har till ändamål att
främja medlemmarnas intresse av och möjligheter till naturoch kulturturism i Sverige. STF gör detta genom att:

2017–2025

främja och utveckla friluftsliv och turism som utgår från
upplevelsen av natur och kultur;
v ärna och informera om natur, kultur och miljö i Sverige
utifrån ett turistiskt perspektiv;
verka för och sprida kunskap om hållbar turism;
erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter
och berikande aktiviteter;
i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra
verksamhetsområden.
Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
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VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL

Vi har upplevelsen i fokus.
 i är Sveriges ledande aktör för vandring och
V
turskidåkning.
Vi erbjuder unika och hållbara boenden – som
skapar förutsättningarna för att få fler att upp
täcka Sverige.
Vi har en digital plattform – som skapar bästa för
utsättningar för både digitala och fysiska möten.
Vi för en aktiv dialog med tusentals intressenter
– med bland annat hjälp av lokala ideella krafter.
Vi inspirerar nya grupper av upptäckare.
Vi arbetar med hjärtefrågorna infrastruktur,
leder, allemansrätt och hållbar turism.
Vi är den självklara turistiska fjällaktören i väg
löst land.
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VÅR FÖRENINGS- OCH VERKSAMHETSMODELL
Medlemmar

Äger

STF
Ideell förening

Äger 100 %

Avtal med

Lokalavdelningar

Driver 59 anläggningar
i egen regi.

Bedriver opinionsbildning inom natur- och
kulturturism såväl lokalt som för Sverige som
helhet. Lokalavdelningarna genomför aktiviteter
över hela landet.

Värvar nya medlemmar

Värvar nya medlemmar

Genererar gästnätter

Erbjuder upplevelser till STFs
medlemmar och övriga gäster
på 207 unika anläggningar
under STFs varumärke.

Fjällstationer, fjällstugor och
vandrarhem/hotell

Logiintäkter

Medlemsintäkter,
insamlingar och
bidrag

Föreningsintäkter

Franchisetagare

STF AB

Gäster som ej är medlemmar
Bidragsgivare

Medlemskap, förmåner.
Andra engagemangsformer,
föreningsaktiviteter

NYCKELTAL KVALITET
Antal medlemmar

2017

2018

Budget
2018

238 826

238 506

237 726

Nöjda medlemmar, index
(mäts vartannat år)
Nöjda franchisetagare,
index
Antal gästnätter
Omsättning, Tkr

Resultat, Tkr

Nöjda medarbetare, index

En hållbar Svemester

77
68

66

68

1 296 765 1 225 263 1 218 788
356 826

362 328

361 952

8 485

1 715

6 000

78

78

KOMMENTAR – AKTIVITETER
Under 2018 har vi stabiliserat medlemsantalet, vi har startat och slutar året på i princip
samma nivå. Det trendbrott som vi såg 2017 har hållit i sig. Vi har under 2018 arbetat
med vår kommunikation till befintliga medlemmar och potentiella vilket gett effekt.
För STF är det viktigt att vara en relevant franchiseorganisation. Under de senast åren
har vi stärkt vår position, även om vi under 2018 tappade ett par enheter.
Antalet gästnätter ligger strax över budget för 2018. Fjällstugor och storstadsanlägg
ningar har ökat jämfört med föregående år. STFs franchiseanläggningar och de fjäll
stationer som drivs i egen regi har inte nått upp riktigt till förväntad nivå.
Omsättningen ska öka genom fler nöjda medlemmar, gäster och franchisetagare.
Internt ska vi sänka kostnader genom fortsatt ökad effektivitet. All vinst återinvesteras
i föreningen.
Att vi inte når budgeterat resultat beror på att vintersäsongen i Abisko påverkades
av att linbanan var ur funktion, att vi haft högre personalkostnader, samt engångsavsättningar i samband med bokslut.
God kommunikation och en bra arbetsmiljö, en tydlig målstyrning och ett gott ledarskap är avgörande för motiverade och nöjda medarbetare.
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MEDLEMMAR

Genom att vara medlem i STF är du en del av arbetet
med att hålla natur- och kulturmiljöer i Sverige öppna
och tillgängliga för alla att upptäcka. Idag och imorgon.
Tillsammans gör vi det möjligt för fler att upptäcka Sverige.

2018 HADE STF

238 506
MEDLEMMAR
(2017: 238 826)

”Att STF har bra erbjudanden och förenklar att semestra på hemmaplan i
Sverige, genom exempelvis rabatter
på boende och tågresor. Sedan är
tidningen väldigt trevlig att läsa, bra
bilder och trevliga reportage. STF
lyfter fram äventyraren i mig, oavsett
budget eller erfarenhet så kan jag
få tips till att skräddarsy min egen
fjällvandring eller resa. Jag känner
stor tilltro till STF.”
Kvinna, 26 år ny medlem från östra Mellansverige.
Citat hämtat från medlemsundersökningen 2018

ANTALET YNGRE MEDLEMMAR FORTSÄTTER ATT ÖKA
Hur blev man medlem 2018?
antalet medlemmar för första gången på många år. I år har fokus legat på
att behålla alla som värvades under 2017. Totalt var antalet medlemmar 238 506 under 2018,
Digitala kanaler 60 %
vilket är 168 färre än 2017. Vi ökar bland barn och i hushåll med ungdomar men har tappat
medlemmar bland personer över 70 år. Medelåldern gick därmed ner till 47 år, från tidigare
48 år. Intresset för vandring och resor inom Sverige ökar, vilket gynnar STF, och vi har dessutom
Egna boenden 29 %
jobbat hårt för att stärka den ideella identiteten. Initiativ som till exempel Höstlövet, Våga Upp
täck, RäddaNattågen och vår Svemester-kampanj har bidragit till ökningen bland yngre. Med
Franchiseboenden 10 %
lemsvärvningen på våra boenden gick ner under året medan värvning i digitala kanaler ökade.
Övrigt som STF kundservice,
Könsfördelningen bland medlemmarna är 49 procent kvinnor och 51 procent män. STF har
lokalavdelningar
och turistbyråer 1 %
många lojala medlemmar med 55 procent som varit medlemmar i 5 år eller mer, 17 procent har
varit medlemmar i 20 år eller mer.
UNDER 2017 ÖKADE
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STFs MEDLEMMAR ALLT MER NÖJDA
Medlemsundersökningen som görs vartannat år visar en tydlig trend sedan 2012.
Medlemmarna blir alltmer nöjda med STF som förening.
Allt fler väljer att vara medlem i STF för
att de gillar det vi gör. Medlemmarna
tycker att vi fokuserar på rätt frågor och
att vi är mer relevanta som förening.
Andelen medlemmar som säger sig vara
stolta över sitt medlemskap i STF ökar.

F
 ler medlemmar är medvetna om att
STF är en medlemsstyrd organisation
och att man kan engagera sig i lokal
avdelningarna.
M
 edlemmar har noterat att STF tar en
aktiv roll i debatten för hållbar turism.

Medlemmarna känner också en ökad

lojalitet till STF. Fler planerar att förnya
sitt medlemskap.
A ldrig förr har så många medlemmar
velat rekommendera STF till familj och
vänner.

FRÄMSTA SKÄL TILL MEDLEMSKAP
En tydlig förskjutning har skett angående skäl för medlemskap. Vi ser en
kraftig ökning bland medlemmar som anger att de gillar föreningens idé och
vill bidra till verksamheten. Detta är ett trendbrott jämfört med tidigare då
rabatter på boende angavs som främsta skäl för medlemskap.

38 %

43 %

Gillar föreningens
idé och vill bidra
till verksamheten
(+15)

Rabatt
på boende
(–10)

9%

5%

Lokal
avdelningarna
(+2)

5%

Medlemstidningen
Turist
(–1)

Övrigt
(–1)

(+/–) Jämförelse med föregående mätning för två år sedan

NÅGRA UPPSKATTADE MEDLEMSFÖRMÅNER
 0 procent rabatt på tågresor med SJ, för att göra det möjligt för medlemmar
1
att upptäcka hela Sverige förmånligt och miljövänligt.

36 522

TÅGRESOR PÅ SJ BOKADE
MED MEDLEMSRABATT

 0 procent rabatt på Snälltåget, som går mellan Malmö och Stockholm året runt
1
och under vintern från Malmö via Stockholm till Åre och Vemdalen.
 0 procent rabatt på nästan hela Outnorths sortiment.
2
Outnorth säljer kläder, skor och utrustning för friluftsliv.
10 procent rabatt hos Hostelling Internationals (HI) vandrarhem runt om i världen

TIDNINGEN TURIST BLEV DIGITAL
I slutet av 2018 lanserade vi turist.se, där ett urval av
papperstidningens reportage och artiklar publiceras.
Webbversionen är öppen för alla.
Under 2019 kommer hela tidningen även som
e-tidning, men då bara för medlemmar. Turist kommer
även i fortsättningen att skickas ut till medlemmar som
papperstidning.

En hållbar Svemester

TIDNINGEN TURIST
NÅDDE DRYGT

200 000
LÄSARE 2018
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HÖSTLÖVET –
FÖR ALLA BARNS RÄTT TILL NATUREN
lever i familjer
med en inkomst som inte ens täcker det
mest basala. Uttrycket ”Det finns inget
dåligt väder, bara dåliga kläder” känner
många igen. Men för många föräldrar kan
regnkläder och gummistövlar vara en
omöjlig utgift. Var tionde ensamstående
förälder säger att ekonomin påverkar hur
ofta de kommer ut i naturen. Det är lätt
att säga att naturen är gratis, men om man
som ensamstående förälder behöver käm
pa för att överhuvudtaget ha råd att sätta
mat på bordet är det inte lika enkelt. Det
handlar inte heller alltid om pengar utan
om att faktiskt ha tid och ork till en fritid.

145 000 BARN I SVERIGE

Samarbetspartners och guider

SJ sponsrade med tågresor och Outnorth
med varma kläder och skor för friluftsliv.
Dessutom hjälpte 15 ideella värdar/guider till
att skapa roliga aktiviteter.

NATURKLYFTAN VÄXER

Därför har STF startat Höstlövet –
ett initiativ som gör det möjligt för barn
familjer att uppleva ett härligt höstlov,
med exempelvis vandring, cykling,
snöskovandring, pyssel eller ridning.
Under september 2018 gick medlems
avgifterna från alla som valde att bli STFmedlemmar via webben till Höstlövet,
totalt 223 000 kr. Dessutom fick vi ytter
ligare drygt 53 000 kr i bidrag via Swish
från medlemmar. Totalt sökte 70 familjer
till Höstlövet och vi kunde bjuda 30
familjer med cirka 100 personer från hela
landet på en höstlovsresa.

Anläggningar

STF Brantevik Råkulle Vandrarhem,
STF Grövelsjön Fjällstation, STF Jädraås
Vandrarhem, STF Lugnåsberget Vandrarhem,
STF Ramundberget Hotell, STF Skellefteå
Vandrarhem, STF Svartsö Vandrarhem och
STF Vålådalen Fjällstation deltog.

FÖR ANDRA ÅRET I RAD SLÄPPTE STF
RAPPORTEN NATURKLYFTAN. Rapporten

visar att stora grupper av barn och
unga växer upp utan att känna till den
svenska naturen. Brist på vistelse i skog
och mark riskerar att cementera det
ökande gapet mellan samhällsklasser
och minskar den fysiska och psykiska
hälsan. Det gapet kallar vi naturklyftan.
Även om naturen är gratis visar
STFs undersökning att ekonomin är
ett hinder för att barn ska komma ut i
naturen. Det kan påverka möjligheten
att ta sig till naturområden eller att köpa
lämpliga kläder. Men det kan också
bero på andra faktorer som är nära
sammankopplat med socioekonomiska
faktorer – exempelvis erfarenheter, tid
och resurser.
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För många handlade det om att få
en andningspaus i en tuff vardag och få
möjlighet att uppleva naturen.

”Det finns inga ord i världen som
räcker till när jag vill förklara hur
tacksamma vi är. Ni har gjort en
så fin planering med såväl resa
som plats. Sussie och Hans
samt värdarna från STF var alla
underbara. De har inte bara
planerat bra utflykter utan lagat
god mat och umgåtts med oss på
ett familjärt sätt. Så, detta höstlov
kommer vi att bära med oss i våra
hjärtan och minnen för resten av
vårt liv.”
MAMMA SOM VAR MED PÅ
HÖSTLÖVET 2018 MED SIN DOTTER

Kommunernas ansvar

Helt avgörande för att göra naturen mer
tillgänglig är både att kommunerna tar
sitt ansvar och planerar städer där barn
på egen hand kan ta sig till naturen,
dels en ökad kunskap bland både vuxna
och barn om naturen och allemans
rätten.

Rapporten Den växande
naturklyftan finns att
ladda ner på svenska
turistforeningen.se/
omhostlovet. STF lanserade Höstlövet som
en del av det arbete
vi gör för att minska
naturklyftan.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

STF är en ideell förening och det är många som
stödjer STF genom att arbeta ideellt i föreningen.
Vi kallar dem våra eldsjälar och deras arbete
bidrar till att få fler att upptäcka Sverige, att stärka
STF och skapa större möjligheter till överskott
som kan återinvesteras för att göra oss ännu bättre.

ELDSJÄLARNA
GÖR SKILLNAD

1 207
AKTIVA ELDSJÄLAR 2018

Dugnad – Båten M/S Langas, Stora Sjöfallet målas.

Antal ideellt engagerade
Lokalavdelningar*
Medlemsombud

2018 2017 2016
694

730

757

55/59

55

55

Dugnadsarbetare*

73

229

153

Dugnadsledare*

13

18

17

Stugvärdar

320

312

258

Färdledare*

30

60

45

Tillsammansledare*

11

20

25

Höstlövsledare

11

–

–

”Tillmötesgående och
vänliga volontärer”
Man 25 år från södra Sverige,
medlem sedan ett år, hämtad från
medlemsundersökningen 2018

* Ä ndrad redovisning från 2018: enbart de som gjort
uppdrag under året redovisas.

DET IDEELLA ENGAGEMANGET I STF
KAN SE UT PÅ OLIKA SÄTT
 nslut dig till någon av våra 65 lokalavdelningar för att upptäcka Sverige på
A
hemmaplan.
Var med och rusta föreningens fastigheter i fjällen genom vårt dugnadsarbete.
Hjälp barnen i din omgivning att upptäcka Allemansrättsskolan på STFs webb.
Engagera dig ideellt som stugvärd, färdledare eller lägerledare – viktiga
uppdrag som gör det möjligt för fler att upptäcka natur och kultur i Sverige.
Följ STF i sociala kanaler – sprid våra budskap till familj och vänner.
 åverka STFs inriktning och arbete genom att vara aktiv i vår
P
föreningsdemokrati – engagera dig som förtroendevald på
lokal nivå, ställ upp som kandidat till medlemsombud, skriv
motioner, eller rösta på ombud.
Tipsa alla du känner om STFs boenden och aktiviteter.
Ge extra ekonomiskt stöd till vårt arbete, till exempel kan
du bidra med pengar till Stötta Kungsleden och Höstlövet.

En hållbar Svemester

LÄS MER PÅ
svenskaturistforeningen.se
/engagemang

Sofia
Bernett,
nyvalt
medlems
ombud i
november
2018
Varför engagerar du dig i STF?
Jag är sprillans ny medlem i STF och engagerar mig för att jag vill att fler svenskar ska
välja att semestra klimatsmart i Sverige.
Fantastiska naturupplevelser i Sverige på
tågavstånd ska vara det naturliga valet
framför långväga resmål som kräver miljöförstörande flygresor.
Vad skulle du vilja utveckla inom STF?
Jag vill vara med och utveckla STF som
den klimatsmarta och inspirerande semesterplaneraren. Ett mål skulle vara att
få barnfamiljen som annars hade bokat en
charterresa till solen att i stället välja ett
resmål i Sverige. STFs resmål och paket
ska kommuniceras som klimatsmarta utan
att behöva ge avkall på den kvalitet och
upplevelse man söker på semestern. Jag
vill att STF ska driva klimatfrågan ännu mer
i opinionen och dra nytta av det ökande intresset för resor som inte förstör vår värld.
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LOKALA
KRAFTER

Lokalavdelningarnas huvudsakliga uppgift är att erbjuda
natur- och kulturturistiska upplevelser på hemmaplan men
också att stimulera till resande i Sverige. Lokal opinionsbildning kan också vara en del av verksamheten liksom att utveckla, underhålla eller
Alla
rusta lokala leder eller vårda kulturminnen. lokalavdelningars
På STFs hemsida finns kontaktinformation
program hittar
till samtliga lokalavdelningar.
du på STFs
hemsida.

65
STF HAR

UNDER ÅRET HAR

1 515
29 636
AKTIVITETER MED

LOKALAVDELNINGAR

694 förtroendevalda lokalt.
16 136 av medlemmarna
har valt att ansluta sig till en
lokalavdelning.

DELTAGARE GENOMFÖRTS

NYA LOKALAVDELNINGAR

STF Västra Blekinge
(Karlshamn, Olofström,
Sölvesborg) vill visa upp
vackra Blekinge

STF Huddinge för
bättre information och
engagemang
STF Östra Sörmland

En förfrågan från STF om att lägga ner
lokalavdelningen STF Blekinge fick ett
gäng engagerade medlemmar att tänka till.
Det ledde till att ytterligare en lokalavdelning, STF Västra Blekinge bildades med
Susanna och Marianne som initiativtagare.
Målet är att få fler att upptäcka vackra
Blekinge, att inspirera, värna närturism och
bli en samlad kraft för att påverka beslutsfattare att utveckla turismen i Blekinge.
Lokalavdelningen kommer att samarbeta
med andra föreningar, som verkar för att
intresset för Blekinge växer.
”Vi vill bidra med möjligheten till tystnad, reflektion och tid för att kunna bottna
i oss själva. Vi vill bidra till välbefinnandet
genom att ha aktiviteter som främjar detta.”
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(Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa)
STF Huddinge bildades i april av en
entusiastisk skara personer i åldrarna
20–65 år med syfte att engagera sig för
ett bättre friluftsliv i Huddinge. Några har
varit medlemmar länge och andra är helt
nya inom STF.
Två av de nya medlemmarna är Olivia,
20 år och hennes mamma Ulrika som på
olika håll kommit i kontakt med STF. Olivia
deltog i Fjälluffa och hennes mamma Ulrika
bodde på ett STF-vandrarhem i somras.
STF Huddinge vill bland annat förbättra
informationen om kommunens friluftsområden och ge tips på lokala vandringsleder.
Olivia brinner särskilt för att få fler unga att
komma ut i naturen.

närturism = hållbar turism

STF Östra Sörmland ska vara en inkluderande förening som har något att erbjuda
för alla och som främjar umgänge över
generationer. Att umgås i sitt egna närområde och visa varandra sina smultronställen.
”Av klimatskäl bör vi turista mer hållbart.
Istället för att flyga till fjällen kan vi låglandsvandra bland lokala natur- och kulturpärlor,
som ju förtjänar att utforskas,” säger
initiativtagare och ordförande för den nya
lokalavdelningen Monika Brandtberg.
STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

Ny stugvärdsstuga
STF Fältjägaren 24/8–2/9

IDEELLA
ARBETEN I
FJÄLLEN
Fasadmålning
STF Abiskojaure 2–10/6

STORA ARBETSINSATSER AV MEDLEMMAR
VI ÄR OTROLIGT STOLTA över vårt dugnadsarbete som startade redan 2007. Under
2018 fick sex fjällstugor en ansiktslyftning
och tillbyggnader. Totalt hade dugnad
86 deltagare som lade ner 4 546 ideella
timmar. STF Tjäktja målades och fick nya
golv och kök av vår särskilda ungdoms
grupp. Vid STF Aktse och STF Fält
jägaren byggdes nya stugvärdsstugor.

På STF Abiskojaure, STF Ritsem och
STF Pårte målades fasader. Dessutom
fräschades båten M/S Langas som ligger
vid Stora Sjöfallet upp. Nytt i år var att
vi hade två mobila fix- och trixargrupper
som vandrade från stuga till stuga. En
grupp kapade också ved på fem stug
platser i Lappland under april.

Det finns stora investeringsbehov i STFs anläggningar. Dugnad är ett norskt ord för ideellt arbete.
Inom STF använder vi det som namn när STF-medlemmar renoverar och reparerar fjällstugor. Alla
kan anmäla sitt intresse för dugnad på webben. I januari varje år läggs de nya uppdragen ut.

STÖTTA KUNGSLEDEN
I initiativet Stötta Kungsleden kan du för 25 kronor bli fadder
till en virtuell meter på leden. Syftet med Stötta Kungsleden
är i första hand att samla in pengar till STFs stugor utmed
leden men också att skapa opinion kring underhållet av
Sveriges vandringsleder.
FAKTA

2018

2017

Insamlade medel och bidrag 153 352

407 517

Insamlingskostnader
Till ändamålet

Tarfala-Lasse
Lars Häger har varit stugvärd i Tarfala

minst en gång per år under de senaste 17
åren och alltid njutit av att få återkomma.
En längtan ut i naturen ledde till att Lars
efter färdledarutbildning var aktiv färd
ledare under flera säsonger.
”Jag fick tipset om Tarfala av en annan
färdledare. Inga förstärkande förklaringar
eller motiv utan bara: gå upp dit, så får
du se. Sedan jag kom till Tarfala har jag
varit förlorad för andra alternativ. Känslan
var, här måste jag vara. Det bästa med att
vara stugvärd är mötet med nya härliga
människor och möjligheten att få utbyta
erfarenheter och livsöden i en unik miljö.
Tycker också att det ideella i detta sam
manhang är en mycket viktig komponent.”
En hållbar Svemester

16 530

15 283

631 458

438 059

2016

Initiativet
”Stötta Kungsleden”
119 729 hade per 31 december 2018
samlat in mer än
805 629

946 701*

* Inkluderar organisationsbidrag från Svenskt Friluftsliv på
110 000 kr.
Under 2018 har intäkter från Stötta Kungsleden bekostat
material till de renoveringar våra dugnadsarbetare gjort utmed
Kungsleden.

STFs guldmedalj

3,5

miljoner kronor.

STFs

guldmedalj
Göran Forsell är mångårig medlem och har betytt mycket för STF.
instiftades 1910
Han var bland annat med och startade upp STF Dalslands lokaloch delas ut till
avdelning, han har varit styrelseledamot i STFs styrelse, lett STFs
personer i eller utanför
första nomineringskommitté och varit med och lagt grunden till STFs
föreningen som på ett
dugnadsarbete. För sina insatser tilldelades Göran STFs guldmedalj
sällsynt framgångsrikt
sätt och under lång tid
vid riksstämman 2018.
främjat föreningens
Personer som gjort extraordinära insatser lokalt
intressen.
STFs förtjänstmärke delas ut till personer som varit verksamma i
föreningen i många år eller gjort extraordinära insatser.
GULD: (25 år eller extraordinär insats): Kerstin Carlsson, Tore Olsson, Guy Karlsson,
Hans Sjöblom. SILVER: (25år): Roger Bussman, Inez Modin, Torbjörn Gerward,
Annika Carlsson, Assar Lindmark. BRONS: (10år): Thomas Hede, Maj-Britt Maderud,
Barbro Isaksson, Leif Stenquist, Peter Isoz, Nils-Arne Andreasson, Kersti Ottfalk,
Margit Vestlund, Uno Tholsson, Bengt Montán, Håkan Bolander, Ingalill Stavervik,
Zamo Kristensson, Ingrid Svernell, Åke Jansson, Erik Hjortsberg.
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PÅVERKAN
OCH OPINION
STF fokuserar särskilt på fyra hjärtefrågor:
GOD TILLGÅNG TILL LEDER
GOD TURISTISK INFRASTRUKTUR
SLÅ VAKT OM ALLEMANSRÄTTEN
HÅLLBAR TURISM

En av STFs viktigaste uppgifter är att stå upp för, bevaka
och skapa opinion inom frågor som är viktiga för våra medlemmar och för Sverige som turistland. Vårt varumärke är
starkt och vi vet att vi kan påverka genom att vara aktiva
och envisa. Vår röst behövs och vi har många exempel på
att beslut har ändrats eller frågor har uppmärksammats
efter att vi har engagerat oss.

”Verksamheten i fjällen,
påverkansarbetet
för nattågen, nätet av
vandrarhem”
Man 29 år från södra Sverige,
medlem sedan ett år. Hämtad från
medlemsundersökningen 2018

VI VERKAR PÅ
FLERA FRONTER

REMISSER VI SVARAT PÅ
UNDER 2018

 ppvaktar regering, riksdag, myndig
U
heter, länsstyrelser och kommuner.
Besvarar remisser.
 r representerade och samarbetar
Ä
med olika organisationer.
Skriver debattartiklar.
Startar namninsamlingar.
Deltar i debatter och som talare.
 nderlättar för människor att komma
U
ut i naturen och lära sig mer om
allemansrätten.
 öjliggör aktiviteter för unga bland
M
annat genom vår fond, Tillsammansverksamheten och Upptäckarstöd.
 rdnar genom lokalavdelningar runt
O
om i Sverige aktiviteter och jobbar
med lokala påverkansfrågor.
Gör insamlingar.
 edriver aktivt PR-arbete, dvs tipsar
B
journalister om aktiviteter och platser.
 tödjer forskning inom svensk turism
S
genom vår fond ”Fonden
för vetenskapliga
undersökningar”.
Genom våra boenden
gör vi Sverige
tillgängligt.
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Läs mer
på STFs
hemsida.

 tt land att besöka – En samlad politik
E
för hållbar turism och växande besöks
näring (Näringsdepartementet)
 ångsiktigt stöd till det civila samhället
L
(Kulturdepartementet)
 aturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att
N
se över och föreslå ändringar i reglerna
om landsbygdsutveckling i strandnära
läge

LÄS MER PÅ
svenskaturistforeningen.se
/remisser

REPRESENTANTSKAP 2018
STF är representerade i en mängd
styrelser och kommittéer, exempelvis:
Svensk Turism AB, Skärgårds
stiftelsen, Swedish Lapland Visitors
Board, Svenskt Friluftsliv, Naturturismföretagarna, Håll Sverige Rent,
Fjällsäkerhetsrådet, Gränsfjällen
Sylarna, Kiruna-Lappland, Grövelsjöfjällen Turistförening, Fjällstug
värdarna, Dialogforum för Besöks
näringen hos Näringsministern,
Yrkesnämnd för Naturturism, Campus
Åres ledningsgrupp, Marknads
grupper för lokala infrastrukturfrågor i
Lappland och Jämtland, Visit Dalarna,
Expertgruppen för Utredningen om
hållbar terrängkörning (M 2018:05),
Buisness capacity development
in Swedish Lapland, Destination
Jokkmokk.

GOD TILLGÅNG TILL LEDER
Sverige har en fantastisk natur att vandra i men många
vandringsleder är mycket dåligt underhållna. Naturvårdsverket
har fått i uppdrag att kartlägga alla vandringsleder i Sverige. Det tycker
vi är hög tid. Det är naturligtvis också viktigt att underhålla cykel-, kanotoch skidleder. Vi tycker också att fler naturreservat och nationalparker bör
inrättas för att tillvarata miljön och stimulera människorna att nyttja den.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

GOD TURISTISK
INFRASTRUKTUR
DETTA TYCKER VI
STF vill att alla ska kunna uppleva
Sverige som turist.
Därför måste det finnas:
Goda kommunikationer till
turistiska destinationer i form av
tåg, flyg, buss eller båt.
 redband och mobilnät i glesbygB
den, särskilt som det fasta telefonnätet monteras ned. Det skapar
möjlighet att använda betalsystem,
kortterminaler och servicetjänster
överallt i Sverige.

SLÅ VAKT
OM ALLEMANS
RÄTTEN
Allemansrätten är mycket viktig
för allas möjlighet att uppleva
naturen. I alla sammanhang där
STF har möjlighet slår vi ett slag
för allemansrätten. Vi tycker att
kunskapen om allemansrätten
behöver bli större. Det är mycket
viktigt att alla förstår vikten av att
värna om vår natur, bli delaktiga
och ta ansvar. Vi vill bidra till
att unga får en grundläggande
kunskap och upplevelse av allemansrätten.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR
Våra projekt för inspirerande lärande
syftar bland annat till att på ett
engagerande sätt sprida kunskap om
rättigheter och skyldigheter runt allemansrätten. Under året har vi drivit en
skräpmätningskampanj tillsammans
med Håll Sverige Rent inom ramen
för projektet ”Håll fjällvärlden ren”.
Allemansrättsskolan med bilder och
filmer för barn har utvecklats. Läs mer
här bredvid. Vi sprider också kunskap
via vår webbsida, våra lokalavdelningar och tidningen Turist om de unika
möjligheter vår allemansrätt innebär.

En hållbar Svemester

LOKALT
ENGAGEMANG
Barnens Turistbyrå är nu
Allemansrättsskolan
Under 2018 har vi tagit beslut om att
avveckla Barnens Turistbyrå och med stöd
från Svenskt Friluftsliv lägga fokus på att
utveckla Allemansrättsskolan med bland
annat fler lekfulla filmer och animeringar.
I Allemansrättsskolan lär sig barn och unga
vad allemansrätten går ut på. Vi har även
skapat ett upptäckarkit för barn i syfte
att få fler barn att upptäcka och lära ute i
naturen. Läs mer på vår hemsida.

STF räddade
busshållplatsen Kebnats
ETT EXEMPEL på hur STF ständigt får strida
för turismens infrastruktur är busshållplatsen Kebnats, som plötsligt drogs in i vintras. Det är via den hållplatsen som turister
kommer till Kungsleden och till fjällstationen STF Saltoluokta. Länstrafiken ville flytta
hållplatsen tre och en halv kilometer och
tyckte att resenärerna skulle gå längs en
trafikerad väg med packning. Efter mycket
påtryckningar lyssnade Trafikverket på oss
och tog fram en fungerande lösning.

Totalt antal skräpföremål per kategori
2017 och 2018 tillsammans
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Skräpmätning i fjällen
I samarbete med Håll Sverige Rent har
STF låtit göra en skräpmätning ca 1 km
längs leden vid Storulvåns fjällstation. Vi
mätte vid tre tillfällen under sommaren.
Totalt hittade vi 601 skräpföremål. Plast
dominerar och vanligast var portionssnus
vars hölje innehåller plast, vilket även cigarettfimpar gör. Många tror nog att dessa
bryts ner fort, men så är inte fallet.

STF Kind har anlagt
två vandringsleder i Svenljunga.

STF-medlemmen Bernt Kärrdin har
tillsammans med Kurt Johansson, Bengt
Karlsson och Börje Persson anlagt två
nya vandringsleder. Lederna är väl utmärkta, totalt 127 skyltar har Bernt, Kurt,
Bengt och Börje satt upp. De fyra tycker
själva inte att de har gjort något märkvärdigt arbete men kommunutvecklare
Emelie Romland är av en annan åsikt.
– Det är guld värt att ha föreningar
som ordnar sådant här, det är väldigt
uppskattat av Svenljungaborna.

STF Bråvalla

STF Bråvalla i Norrköping har åter gjort
samarrangemang med skogsvandringar tillsammans med Centralen som är
en verksamhet hos Studiefrämjandet
för nyanlända, som orienterar sig i det
svenska samhället.

STF Mark

STF Mark har fortsatt
att skapa blomsterrabatter i Mariebergsparken i Kinna av
gamla trädgårdsväxter
med kulturvärde.
Syftet är att bevara
växter för framtida
generationer.

Kalvefalls vandrarhem
saknar internetuppkoppling
STF KALVEFALLS GÅRD och vandrarhem i
Ydre, Östergötland var tvungna att till slut
stänga ner sin ridverksamhet och sälja hästarna då de saknar internetuppkoppling.
Gästerna kom helt enkelt inte i kontakt med
Ydre och bokade då annat. Värden Olle
kämpar dock vidare med vandrarhemmet.
– Man säger att hela Sverige ska leva,
men tydligen utan oss, säger vandrar
hemmets ägare Olle Forsell som måste åka
en mil för att få uppkoppling. Detta ska inte
kunna ske i Sverige 2018!

STF Norra Skaraborg – Mariestad

STF Norra Skaraborg i Mariestad har
bjudit in nyanlända till att gå kulturstigen
strax utanför Mariestad – Karleby som
är 2,5 km lång. Tanken är att de skulle
få uppleva kultur, natur och historia –
hur man levde i Sverige förr.
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HÅLLBAR
TURISM

Världens hållbarhetsutmaningar blir tydligare och klimatförändringarna påverkar oss alla.
Glaciärer smälter, naturmiljön förändras, vädret och säsongerna blir mer nyckfulla. Vi ser
att oron för klimatförändringarna avspeglas i en vilja att upptäcka mer hållbart, att förstå
hur de egna valen påverkar miljö och samhälle. STFs verksamhet innebär både utmaningar
och möjligheter – vår verksamhet behöver bli mer hållbar men vi kan samtidigt vara en
del av lösningen genom att inspirera till ett mer hållbart resande utan behov av flyg. Våra
medlemmar tycker att det är viktigt att kunna upptäcka Sverige på ett hållbart sätt och
här har vi en viktig roll att fylla.

STFs STORA
SOMMARKAMPANJ

NU RESER VI PÅ SVEMESTER

Kampanjens syfte var att inspirera
fler till att svemestra! Bland annat
lottade vi ut tre drömsemestrar
och lyfte fram utvalda boenden i
Sverige och paket via annonsering
på Facebook. Kampanjen nådde
1,4 miljoner personer och genererade ett värde av 2 664 541 kr.

Sverige var glädjande nog det populäraste resmålet för sommarlediga
svenskar. 2018 tog tre av fyra en Svemester. Över hälften av alla spenderade hela semestern i Sverige medan en fjärdedel delade sin semester
mellan Sverige och utlandet.*
STFs medlemmar – de sanna
experterna på Svemester
STF har frågat sina medlemmar och bland
dem sa hela 94 procent att de planerade att
spendera hela eller delar av sin semester
i Sverige. Undersökningen visade att
varannan medlem har förändrat sitt sätt
att resa de senaste fem åren för att minska
sin miljöpåverkan, vilket är fantastiskt.
Våra medlemmar ville helst vandra (62%),
upptäcka sevärdheter (35%) och koppla
av (33%). Det kan jämföras med svensken
i gemen som allra helst ville koppla av
(49%), sola och bada (47%) samt upptäcka
sevärdheter (38%).
94% svarar att det bästa med att
semestra i Sverige är naturen.

Vi hade i alla fall tur med vädret
Svenskarnas ständiga samtalsämne inför
semestern är det ostadiga vädret. Det
brukar användas som argument mot att
stanna i Sverige. Men faktum är att färre
än två av fem svenskar oroar sig för dåligt
väder under semestern.
På frågan vilket landskap man skulle
rekommendera som semestermål kommer
Lappland, Jämtland, Skåne, Bohuslän och
Gotland i topp.
STF vill skapa en guldgruva
för svemester-upplevelser
STF vill nu öppna upp för alla att dela
med sig av sina smultronställen i Sverige
genom att tagga inlägg med #svemester i

sociala
medier.
Det kommer
förhoppningsvis att bli en transparent och
personlig guldgruva för alla semesterfirare
i vårt avlånga land.
Under sommaren fick flera personer
ta över STFs instagramkonto för att visa
upp sitt Sverige och sin svemester. Här
kunde vi bland annat följa med Linus på
Kungsleden, Maria med familj som levde
hållbart i Varberg, Simon som surfade i
Östersund och Matilda som spendera
de soliga dagar på Tjärö. Under de tolv
veckorna då stafetten pågick fick STF,
förutom att visa upp Sverige, även 3 000
nya följare.

* Enligt en undersökning Novus har gjort på uppdrag av STF
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ETT SVERIGE SOM ÄR ENKELT OCH
INSPIRERANDE ATT UPPTÄCKA HÅLLBART
  
    
-

Hushålla med naturresurser och minska klimatpåverkan
Minimera påverkan på känsliga naturområden
Säkerställa långsiktigt god ekonomi och hållbara investeringar
Arbeta för ökad inkludering och mångfald


     
- Tillgängliggöra friluftsliv, natur- och kulturupplevelser för fler
- Inspirera till hållbar turism
- Erbjuda personliga, unika och hållbara upplevelser och boenden
FJ Ä L L E N
H AV E T
S TA N

 
     
-

Slå vakt om allemansrätten
Verka för god infrastruktur för hållbar turism
Verka för god tillgång till leder
Verka för möjligheten att uppleva bullerfri natur

S KOG E N

TÅ G

UNDER 2019 KOMMER VI ATT HA EXTRA
STORT FOKUS PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN:
E
 ffektivare naturresurshushållning med fokus på avfall
M
 inskad klimatpåverkan genom smartare transporter
Ö
 kad inkludering och mångfald inom STF
Mer inspiration för hållbar turism
A
 vge hållbarhetslöftet vid samtliga STFs anläggningar
T
 illgängliggöra vandring genom en stor vandringssatsning
Driva påverkansarbete för bullerfri natur

HÅLLBARHETSSTRATEGI 2019–2021
Under 2018 har vi gjort en genomlysning av de
hållbarhetsfrågor som är relevanta för oss, om
världens förväntningar på oss och vilka områden vi
tror är strategiskt viktiga att vi jobbar aktivt med för
att vi ska uppfattas som relevanta även i framtiden.
Resultaten sammanfattas i bilden ovan.

VÅRT BIDRAG TILL AGENDA 2030
har varit vägledande då vi identifierat våra relevanta
hållbarhetsaspekter. Vår verksamhet bidrar till förverkligandet av
flera av målen. Vi inspirerar till en hållbar turism som utgår från
och värnar Sveriges natur- och kulturmiljöer. Vi skapar arbets
tillfällen och ekonomisk tillväxt lokalt i hela landet. Dessutom
strävar vi efter att fler människor med olika förutsättningar ska
kunna ta del av Sveriges natur, kultur och friluftsliv. Målen ger oss
också vägledning i hur vi bör utveckla vår verksamhet. Målen till
höger är de mest relevanta för vår verksamhet.
AGENDA 2030

HÅLLBARHETSPOLICY OCH STYRNING
Vår hållbarhetspolicy som är antagen av styrelsen är vårt övergripande styrdokument och berör både miljö,
socialt ansvar, medarbetarfrågor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Policyn finns publicerad på vår webbplats.
Vårt hållbarhetsarbete utgår från vårt ändamål, våra huvudinriktningar och ska bidra till STFs övergripande mål.
Hållbarhet är integrerat i vår verksamhetsplan och ska integreras i hela verksamheten. Vi formulerar årligen mål och
handlingsplaner för hållbarhetsarbetet. Ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet är STFs generalsekreterare och VD.

En hållbar Svemester

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

Mer om
vårt hållbarhets
arbete hittar du på
sid 58–64.
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ÅRETS HÅLLBARHETSAKTIVITETER OCH RESULTAT
STFs långsiktiga hållbarhetsmål är ett Sverige som är enkelt och inspirerande att upptäcka hållbart.
För att det ska bli verklighet behöver vi arbeta på olika sätt och med olika målgrupper i fokus.
Vi har därför valt att dela in vårt hållbarhetsarbete i tre fokusområden. Här ser du våra viktigaste
aktiviteter och resultat för varje område. Kommentarer till diagrammen hittar du i gula rutan
Så mycket minskade
längst ner till vänster.
koldioxidutsläppen
från STFs tjänsteresor
Ständigt utveckla vår verksamhet i hållbar riktning
under året.

–15 %

Under året har vi fortsatt att implementera hållbarhetslöftet på våra boenden och gjort stora investeringar i våra
fastigheter. Under året har vi börjat använda vår nya resepolicy som främjar tåget som färdmedel och vi ser att
koldioxidutsläppen från vår egen personals tjänsteresor har minskat. Vi har beslutat att sluta förmedla biljetter till
gästtransporter med helikopter och vi har infört riktlinjer för mer hållbara inköp av mat och dryck till våra anläggningar.
Resultat i medarbetarunders ökningen:

Resultat från gästenkät:

STF som hållbar organisation

STF tar ansvar för miljö och samhälle

%
80

Resultat från franchiseundersökningen

10
8

Hur skulle du betygssätta STF
vad gäller följande?
6 Betyg 1–6

2018

8,71

6

4

70
4

2

2
60

2015
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0

Totalt
Över 70% = Godkänt

2015
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2017

0

2018
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Total poäng per år för alla anläggningar
där maxpoäng är 10.

2016

2017

2018

Hålla en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil
Ger stöttning i miljöarbetet

Över 8 = Godkänt

Möjliggöra för medlemmar och gäster att upptäcka Sverige hållbart
Under året har vi fortsatt vårt arbete med våra inkluderingssatsningar Tillsammans, Höstlövet och Fjälluffa. Vi har även utvecklat och
ökat vår kommunikation om hur enkelt det är att upptäcka hållbart. Detta har gjorts bland annat med sommarkampanjen Svemester,
en klimatsmart kortlek och kontinuerliga tips i upptäckarbrevet och sociala medier. Våra uppskattade medlemsförmåner på klimat
smarta transporter fortsätter att användas.
Resultat i medlemsunders ökningen 2018. Medlemmarna värderar STF utifrån:

54 %
av våra boenden hade
avlagt hållbarhetslöftet
i slutet av 2018.
(Målet är 100%
i slutet av 2019.)

Hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex

71

Att arbeta för att
kunna upptäcka
Sverige hållbart

69

Att väcka mitt intresse
för hållbar turism
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Påverka förutsättningarna för en hållbar turistisk utveckling i samhället
Förutom vårt kontinuerliga påverkansarbete kring våra hjärtefrågor har vi under året påbörjat
en stor satsning på vandring och utvecklat allemansrättsskolan för barn. Vi gläds åt att vår
tidigare kampanj Rädda Nattågen gett resultat och att nattågen återigen rullar norrut.

Resultat i medlemsunders ökningen 2018.
Medlemmarna värderar STF utifrån:

Hållbarhetsindex
Att synas och höras i
media gällande hållbar
turism

Är vi på rätt väg? – kommentarer till diagrammen
De flesta av våra viktigaste intressenter ger oss ökade betyg för vårt hållbarhetsarbete. Vi ser det både i medlems-, franchise och gästundersökningen och tolkar
det som att vi anses göra rätt saker. I STFs medarbetarundersökning syns dock en
försämring. En av anledningarna är enligt enkätsvaren STFs helikoptertransporter.
Det här visar att det är rätt att under 2019 fokusera på att minska mängden
helikoptertransporter och ett antal förändringar på området är planerade.
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INSPIRERANDE
LÄRANDE

STF bedriver verksamhet både lokalt och centralt
för att få fler, framförallt ungdomar och nyinvandrade
men även andra grupper att upptäcka äventyret
Sverige. Vi tror på möten och upptäckarglädje som
ett sätt att föra människor närmare varandra.

”Alla vandrarhem som
finns runt om i landet,
speciellt de i fjällen!
Fjälluffa tycker jag var
jättebra, har tipsat många
kompisar om att delta.
Hoppas det kommer tillbaka nästa år!”

TILLSAMMANS

Kvinna 23 år ny medlem från östra
Mellansverige, hämtad från
medlemsundersökningen 2018

möts nyfikna ungdomar
mellan 16–20 år från hela Sverige med
olika kulturell och social bakgrund.
En mötesplats där nya möten och upptäckarglädje står i fokus. Tillsammansverksamheten sker i miljöer med naturen
som viktig mötesplats och inspirations
källa, såväl tätortsnära som på fjället
och i skärgården.
Tillsammans motto är ”Känn dig
själv, känn Sverige, känn världen”.
Verksamheten drivs i samarbete med
Studiefrämjandet och ett engagerat gäng
ideella ledare. Under 2018 har vi genom
fört lokala aktiviteter och tre nationella
läger med stöd från Svenskt Friluftsliv.
I TILLSAMMANS

FJÄLLUFFA – KUNSKAP OM
FJÄLLVANDRING FÖR UNGA

Vi ser idag en allt större ökning av antalet ovana fjällvandrare, samt en lägre
kunskap hos förstagångsvandrare. I de
fjällprojekt som STF tidigare genomfört
bland unga (Get Real) framgick det
tydligt att det finns en stor osäkerhet
inför en fjällvandring.
STFs Fjälluffa är en satsning för att
minska denna osäkerhet och göra det
möjligt för fler unga att upptäcka fjällen
på ett roligt, lärorikt och spännande
sätt. Det ger en introduktion i fjällkun
skap med teori och praktik, följt av en
vandring längs markerad led till fjällstugor och fjällstationer. Fjällintroduk
tionen ska skapa trygghet, ge insikt
och skapa nyfikenhet inför den kommande vandringen.
Under sommaren genomfördes
Fjälluffa, i den här formen, för andra
LLINTRODU KTION
uffa består i praktiken av
gången.
en introd
uktion följt av en vandr
ing.
lägget av introduktionen
präglas av den miljö den
genomförs
Målgruppen
förväntas visa. Enkelhet
och dialog står i centrum.
Därför
s introduktionen med enkla
pedag
ogiska
var
300
hjälpmedel där
st land står i fokus. Fjällst
ugan är verktyget och övern
attn förstärker och säkrar
intron. unga
Själva introdmellan
uktionen består
v block som ska ge deltag
arna en övergripande kunsk
ap.
18–25 år utan
en är:
fjällstuga
• Markerade
leder
fjällvana.
De
å fjällstation
• Fjällsäkerhet
a och kompass
ungdomar
• Fjällvandra
ns Rike
• Utrustning
som deltog
STF
• Allemansrätten
och fauna
• Vinterfjäll var mycket
ÄGG
nöjda.

ktionen börjar vid luncht
id där gruppen samlas med
d och guide. Första blocke
t är ”Bo i fjällstuga” och
stugar runt och berättar under
en timme vad som gäller
i en
a. Det blocket följs av ”Bo
på fjällstation” som guiden
går
Därefter blir det en lite
längre genomgång av blocke
n
ch kompass” och ”Mark
erade leder”, följt av kortar
e

Affisch Fjälluffa 2017

En hållbar Svemester

Kortspelet klimatkoll

STF HAR i samarbete med Klimatkoll och
forskare på Chalmers tekniska högskola
tagit fram en specialversion av Kortspelet
Klimatkoll om hur våra val i vardagen och
på semestern påverkar klimatet. Gäster
kan låna kortleken på alla våra boenden.

STOR SATSNING PÅ VANDRING
till att bli en ledande
aktör inom vandring och den samman
hållande länken och kunskapskällan för
vandring i Sverige. Under 2018 startade
vi ett projekt som på bred front ska öka
kunskapen och skapa förutsättningar för
fler att komma ut och vandra i Sverige,
oberoende av geografi, erfarenhet och
önskemål. Projektledaren för vår storsatsning på vandring under två år är Charlotte
Grönlund som har samlat krafter från alla
delar av STF till en mängd spännande
aktiviteter under
2019. Vi kommer
också att inta en
ledande och tydlig
position i debatten
för att påverka
inom frågor som
rör vandrarens
intresseområden.
STF VILL UTVECKLAS

Årets tre läger

Under sensommaren åkte en grupp
tjejer till Ivögården i Skåne och en
grupp killar till Svartsö i Stockholms
skärgård och under höstlovet åkte ett
gäng tjejer till Borensberg. Grupperna
vandrade, cyklade, paddlade, badade,
lekte lekar och lärde sig något nytt som
matlagning över öppen eld, vedklyv
ning eller hur man packar en ryggsäck.
Dessutom var det mycket prat och
skratt och övningar i att lyssna till
sin inre röst. Sist men inte minst fick
deltagarna nya vänner.
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266 BOENDEN I OLIKA
DELAR AV SVERIGE
STF Bo Pensionat/Vickleby, Öland

8

45

Fjällstationer

Fjällstugor

Vi driver

59

Franchiseanläggningar

207

Varav

stycken

6

boenden i egen drift

var anslutna till oss på franchise
basis vid årsskiftet. De drivs av
fristående entreprenörer som
delar vår grundsyn och ändamål,
läs mer på sidorna 19–20.

Vandrarhem/
hotell

UNIKA BOENDEN MED
ETT PERSONLIGT VÄRDSKAP
STF FORTSÄTTER att arbeta med den Boproduktstrategi som beslutades under 2017. Strategin
syftar till att säkerställa att det nätverk av boenden som erbjuds genom STF är starkt, tydligt
och värdeskapande så att vi fortlöpande utvecklar oss och levererar bra boenden till våra
medlemmar. Under året har vi arbetat med förbättringar av våra boenden vi driver i egen
regi och i samarbete med de som är anslutna på franchisebasis. Boproduktstrategin ligger
också till grund både för beslut om ett nytt samarbete ska inledas och om ett befintligt sam
arbete ska förlängas eller inte. Under 2018 har vi knutit avtal med tio nya boenden som på
ett tydligt sätt stärker STF-nätverket. I korthet är Boproduktstrategin uppbyggd kring en rad
kriterier där stort fokus ligger på delar som upplevelse, hållbarhet, tillgänglighet, digital
närvaro och inte minst det personliga värdskapet.

GÄSTNÄTTER 2018
Under 2018 hade vi totalt 1 225 263 gästnätter på STFs anläggningar vilket är 5 procent
lägre än under 2017. Intäkterna från affärsverksamheten ökade med 1,6 procent. Att intäkterna ökar mer än gästnätterna beror på att vi har anpassat vår prissättning efter säsong
men också på att gästerna handlar mer i butik och restaurang.
Huvuddelen, eller 847 190 av gästnätterna skedde hos franchisetagare. Vilket innebär
att STFs franchisetagare är de stora aktörerna för att få fler att upptäcka Sverige.
FAKTA
Antal anläggningar
TYP AV ANLÄGGNING

Fjällstugor

Fjällstation i
egen regi
Vandrarhem/hotell
Antal gästnätter
Nettoomsättning,
mkr

16

2018

2017

2016

266

266

264

45

45*

43

8

9

8

207

212

213

1 225 263 1 296 765 1 242 051
306 324

302 753

Fördelning STFs omsättning

STF tar över
Stigbergsl idens vandrarhem

STF STIGBERGSLIDEN i Göteborg gick
i maj över från att drivas som franchise
till egen drift. Det vackra gamla huset
har sedan 1854 varit en mötesplats för
människor på väg till och från nya äventyr. Då som Göteborgs sjömanshus –
och sedan 1986 som STF vandrarhem.
Idag är vandrarhemmet en oas för vila
och spännande möten mitt i stadens
brus. STF Stigbergsliden har 28 rum,
är miljömärkt och erbjuder ett bra komplement till STF Göteborg City.

Hostelling International (HI)

är en federation av nationella organi
sationer, som STF har varit medlem i
sedan 1947. Under många år var HI
fokuserat på internationellt resande,
vilket inte är STFs kärnverksamhet.
Men på senare år har HI ökat sitt arbete
med internationellt engagemang för
fred, hållbart resande och allmänt erfarenhetsutbyte. På hihostels.com kan
medlemmar och andra hitta nya upplevelser i andra länder och dra nytta av
de rabatter som gäller i respektive land.
HI

Fördelning gästnätter

STF egen drift 84 %
Föreningsverksamhet 13 %
Franchiseverksamhet 3 %

362 328
Tkr

Franchiseverksamhet 69 %
STF egen drift 31 %

1 225 263
gästnätter

291 631
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ÅRETS BÄSTA VANDRARHEM/
HOTELL OCH FJÄLLSTATIONER
Varje år korar vi årets bästa vandrarhem/hotell/fjällstation i tävlingen Årets Kudde. Tävlingen är
uppdelad i sex kategorier. Vinnarna i kategorierna Mat, Natur/Kulturupplevelse och Hållbarhet
utses av en jury. I kategorin Gästernas val är det, som namnet avslöjar, gästerna som har röstat på
sitt favoritboende. Bara att bli nominerad är ett bevis på att boendet är en av STFs (många)
anläggningar som erbjuder något utöver det vanliga – och dessutom lite mer därtill.
Gästernas val – vandrarhem/hotell

STF Åre/Södergården Vandrarhem
– Jämtland
Det enda astma- och allergivänliga boendet
i Norden. En plats där alla kan koppla av
och slipper oroa sig för sin egen hälsa eller
andras. Gården ligger i en sagolikt vacker
natur med närhet till skidåkning och vandring. Värden Eva ser till att alla trivs och har
det bra. Det känns som att återvända hem till
en släkting varje gång man kommer dit!
SILVER gick till STF Möja Vandrarhem,
Stockholms Skärgård och BRONS till
STF Gällnö Hotell och Vandrarhem,
Stockholms Skärgård.

Kategori mat

Gästernas val – fjällstation

Gästernas val – fjällstuga

STF Helags Fjällstation – Härjedalen

STF Tarfala Fjällstuga – Lappland

Vid foten Helagstoppen ligger fjällstationen
som år efter år får beröm av sina gäster. En
gäst konstaterade: ”Efter en härlig vandring,
bastu, en god middag och en god natts
sömn med renarna nosande utanför, vaknar
man upp till Helags sagolika massiv. Kan inte
bli bättre.”

Stugan är belägen intill en glaciärsjö med
de vackraste vyerna. Trots trötta ben och
utmanande natur brukar stämningen bland
gästerna vara på topp. Stugvärden sedan
17 år Lars ”Tarfalalasse” Häger gör sitt jobb
med bravur. Lovorden haglar, ”Bästa stug
värden”, ”Enastående”, ”Enorm kunskap”.

SILVER gick till STF Hemavan Fjällstation, Lappland och BRONS till STF
Storulvån Fjällstation, Jämtland.

SILVER gick till STF Alesjaure Fjällstuga,
Lappland och BRONS till STF Abiskojaure
Fjällstuga, Lappland.

Kategori natur- och kulturupplevelse

Kategori hållbarhet

STF Grimsnäs Herrgård B&B
– Småland

STF Persåsen Hotell/Vandrarhem
– Jämtland

STF Tåtorp Göta Kanal Vandrarhem
– Västergötland

Maten på Grimsnäs Herrgård lagas enligt
gamla traditioner och klassiska recept.
Herrgårdens köksmästare Sune lagar
småländska delikatesser med stort hjärta
och använder gärna råvaror från bygden
Grimsnäs håller hög kvalitet år efter år.

Här är de nordiska träslagen i centrum
och gästerna bor i samklang med naturen
i timrade stugor eller rum inredda i olika
träslag. Upptäck träverkstaden och den
unika träutställningen, eller passa på att
upptäcka Sveriges fäbodstätaste område.
På Persåsen bjuder familjen Wikner på
natur- och kulturupplevelser som sätter
stort avtryck.

Du lever lite extra miljövänligt hos Margareta
och Jonas. Du bor i vackra ekohus i trä, inredda och målade med miljövänliga material
och färger. Frukosten består av väldoftande
nybakat bröd med ost, salami, mjölk, yoghurt,
ägg och tomater från lokala producenter.
Tåtorp är platsen för den som både vill bo och
äta ekologiskt i en vacker Göta kanal-miljö.

SILVER gick till STF Vickleby/Bo
Pensionat, Öland och BRONS till
STF Blåhammaren, Jämtland.

En hållbar Svemester

SILVER gick till STF Svartsö, Stockholms
Skärgård och BRONS till STF Årås Vandrarhem, Västergötland.

SILVER gick till STF Lugnåsberget
Vandrarhem, Vätergötland och BRONS
till STF Kungsgården Långvind Hotell &
Vandrarhem, Hälsingland.
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STF Hantverkshuset Skeppsholmen

INVESTERINGAR I
VÅRA FASTIGHETER

RUMMEN PÅ STF STORULVÅN
FJÄLLSTATION RENOVERAS
påbörjades en reno
vering av anläggningens samtliga 30 rum
som fortsatt inför vintersäsongen 2019.
Dessutom har alla sovalkover samt tre
allrum rustats. ”Fokus har varit att fräscha
upp samtidigt som vi behåller fokus på
vad fjällresenären behöver i sitt boende.
Vi har också förbättrat och moderniserat
både utformning och materialval. Det blir
ett lyft både för gästen och oss som jobbar
i rummen dagligdags” säger Lisa Lind
blom, platschef på STF Storulvån.
UNDER HÖSTEN 2017

Nya rum på STF Storulvån

I slutet av 2016 fattade styrelsen beslut om det
största investeringsprogrammet i STFs historia.
Vi ska satsa 150 miljoner kronor för att under tre
års tid rusta de fastigheter som alla medlemmar är
delägare i. Flertalet har många år på nacken i tuff
miljö och när vi nu ser ett ökat antal gäster är det
ett stort underhållsbehov vi löser. Nu genomför vi
ett arbete, med egna medel, som säkrar att även
kommande generationer kan glädjas åt samma
fantastiska naturupplevelser som vi.

Krysset personalboende
i Abisko står färdigt
har vi saknat
tillräckligt med bostäder till säsongsanställda. För att göra det möjligt att driva verksamheten och erbjuda gäster att besöka Abisko
har vi varit tvungna att bygga ett personalboende. Under året har vi därför successivt
färdigställt ett boende nedanför fjällstationen. Totalt innehåller Krysset 58 rum.

VID ABISKO TURISTSTATION

RENOVERINGAR FÖR
50 MILJONER KRONOR
UNDER 2018
Några av de större renoveringarna:
Storulvån rumsrenovering
Sylarna Restaurang
Stugbyn Abisko
Kungsledenportalen
Hantverkshuset på
STF Skeppsholmen/af Chapman
Personalhus Krysset Abisko
Helags servicehus med
vattentoaletter och ny bastu
Fjällstugorna – förråd/stugvärdsboenden
Helags reningsverk

18

STF Helags Fjällstation bygger
nytt reningsverk
På Helags fjällstation har vi byggt ett
biologiskt/kemiskt reningsverk. Därmed minimerar vi restprodukter i form
av slam till 30 %. Slammet transporteras från fjället och komposteras. Vi
har också en ny fettavskiljare med ett
inbyggt biologiskt reningssteg. Ur ett
gästperspektiv innebär det också att
det numera finns vattentoaletter för
våra gäster. Utgående renat avloppsvatten håller badvattenkvalitet.

STF Grövelsjön Fjällstation
har rustats upp
har en mängd projekt färdigställts under året.
Herrarnas bastu med dusch- och
omklädningsrum är renoverad, en påbyggnad på annexet Grövlan som underlättar
tillgängligheten har gjorts, i huvudbyggnadens Stenflygeln har alla korridorer i
tre våningsplan renoverats. Dessutom har
personalhuset fräschats upp, och ett antal
badrum fått ordentliga renoveringar.
Även säkerheten har stärkts genom
fler brandsäkra dörrar. Som alltid är hållbarheten i fokus och vi har återvunnit så
mycket som möjligt vid renoveringarna.
I GRÖVELSJÖN

STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

FRANCHISETAGARE

STF driver ett femtiotal boenden i egen regi men
det stora flertalet, 207 av våra boendeanläggningar,
drivs av fristående företagare och entreprenörer runt
om i Sverige på franchisebasis.

Hans Rynnel/värd STF Brantevik

Som franchisetagare inom STF behåller anläggningen sitt namn
och unika särprägel samtidigt som den får styrkan av STFs varumärke.
Att verka tillsammans med STF innebär att brinna för:
att vilja få människor att upptäcka Sverige.
att vilja sätta gästens upplevelse i centrum.
att vilja arbeta för en långsiktig och hållbar utveckling av turismen.
att vilja verka under ett av besöksnäringens starkaste varumärken.
att vilja driva en seriös verksamhet som leder till nöjda gäster.

156
deltagare

DEN ÅRLIGA
VÄRDKONFERENSEN
TEMA : TILLGÄNGLIGHET

På värdkonferensen får värdar från
hela landet tillfälle att träffas. Att
kunna ta en paus och träffas för att
dela kunskap och idéer är det som
de flesta värdar uppskattar mest med
värdkonferensen. I år låg fokus på
hur vi gör Sverige tillgängligt för fler,
utifrån flera perspektiv som t ex hur
vi blir mer digitalt tillgängliga till
hur vi blir tillgängliga för gäster med
funktionsvariationer.

En hållbar Svemester

har vi
möjlighet att erbjuda verkligt unika,
personliga och hållbara boenden runt om
i landet. STF har idag 207 anläggningar
anslutna på franchisebasis och vi arbetar
kontinuerligt på att utveckla nätverket. Av
totalt antal gästnätter står våra franchise
tagare för cirka 70 procent eller drygt
900 000. Att nätverket av franchiseanlägg
ningar är viktigt för våra medlemmar vitt
nar en hög andel medlemsgästnätter om.
STFs franchisemodell bygger på en
samarbetsmodell där anslutna anlägg
ningar får ta del av STFs varumärke,
stamgäster, försäljnings- och marknads
kanaler, inköpsavtal, utbildningar och
support, affärsutveckling samt gemen
GENOM VÅR FRANCHISEMODELL

”STF är trovärdigt och står
för sin värdegrund och
gör många bra saker för
individen, samhället, och
företagsmiljön inom turistnäring.”
Citat från franchiseundersökningen
2018 om varför man är ansluten till STF

skapen och tryggheten av att tillhöra ett
större nätverk.
Vi tror på långsiktighet och har en
lång och framgångsrik tradition av att
samla unika boenden i hela Sverige under
ett och samma varumärke. Vi tror att vi
tillsammans är en betydligt starkare
marknadsaktör än om var och en skulle
agera och verka på egen hand. Vårt
franchisekoncept, som är Sveriges äldsta,
utvecklas löpande för att anpassas till
rådande marknadssituation.
STFs franchisetagare uppskattar
framförallt marknadsföringen, varu
märket, värdegrunden och gemenskapen
samt tryggheten av att tillhöra ett större
nätverk.
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STF Vilhelmina
Järjagården Vandrarhem
drivs av Sara Haals, till vänster

STF Kittelfjäll Värdshus
drivs av Lotta Bergström

STF Örserum Smålands-
gården Gästgiveri drivs av
Henrik och Maria Måhlberg.

Varför valde ni att samarbeta med STF?

Varför valde ni att samarbeta med STF?

Varför valde ni att samarbeta med STF?

Främst för att det är en organisation med
värderingar som vi delar och kan stå
för. Jag blev stärkt i den uppfattningen
på introduktionskursen som jag gick i
december.

För att sätta Kittelfjäll på kartan och för
att Kittelfjäll bör passa STFs medlemmar.
Vi har även väldigt bra egna erfarenheter
av STF. Förhoppningsvis så kan STF
även hjälpa oss med vår satsning under
barmarkssäsongen i Kittelfjäll.

Att ta över denna anrika gästgivargård var
ett stort och spännande steg för oss. Vi valde
att samarbeta med STF eftersom vi trodde
att vårt erbjudande skulle attrahera STFs
medlemmar och gäster, vilket det också
gör. Att vi dessutom delar samma värde
grund som STF gjorde valet ännu enklare.

Årets bästa upplevelse?

Det är många roliga möten med intres
santa gäster och besökare. Internationella
gäster, som kommit för fisket, har gett oss
nya insikter och kunskaper.
Vad tycker du att STF bör satsa på?

Ännu mer på naturturismen så att fler lär
sig mer om Sverige och att fler ungdomar
lockas ut i naturen. Förhoppningsvis
skapar det ett intresse att bo och arbeta
på landsbygden. Man lär sig att det är
positivt och harmoniskt och att det finns
spännande saker att göra. Tillsammans
gör vi naturen mer naturlig.

STF Ivögården

Årets bästa upplevelse?

Första helgen i december hade vi besök
av Paul Svensson och Christopher Ekman
från Fotografiska och Restaurang Retaste.
Dom bjöd på en fyrarättersmeny på håll
barhetstemat. Det blev en rolig kväll – en
helkväll med fullsatt restaurang och rajraj.
Gästerna var supernöjda.
Vad tycker du att STF bör satsa på?

Jag gillar hållbarhetstänket som genomsy
rar hela STFs verksamhet. Det är en bra
förening som kan göra skillnad. Fortsätt i
samma goda anda.

STF Jädraås

Årets bästa upplevelse?

Då vårt företag är i en uppbyggnadsfas
har mycket av året präglats av arbete. Men
flytten till Gränna med allt vad det inne
bär måste sägas vara en av höjdpunkterna.
Vad tycker du att STF bör satsa på?

En utmaning för alla företag inom besöks
näringen är bristen på arbetskraft. Här
skulle STF kunna ta en större roll för att
öka attraktionskraften för branschen. Jag
har engagerat mig i STFs Franchiseråd,
vilket är en möjlighet att få vara med och
påverka och bidra.

STF Jonsered Le Mat

NYA FRANCHISETAGARE 2018
STF Bo Pensionat/Vickleby, Öland
STF Ivögården, Skåne
STF Ö
 rserum Smålandsgården
Gästgiveri, Småland
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STF
STF
STF
STF

Jonsered Le Mat, Västergötland
Enaforsholm Fjällgård, Jämtland
Jädraås Herrgård, Gästrikland
Kalix vandrarhem, Norrbotten

STF K
 aresuando vandrarhem,
Lappland
STF Vilhelmina Järjagården, Lappland
STF Kittelfjäll Värdshus, Lappland
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9 av 10

medlemmar tycker att det är viktigt att
STFs boenden arbetar hållbart.

VI HAR SLUTAT SÄLJA
VATTEN PÅ FLASKA

STF Korrö

VARFÖR GÖR VI DETTA?

VÅRT HÅLLBARHETSLÖFTE

Kampanj för kranvatten
I MAJ slutade vi att sälja vatten
på flaska på våra egna an
läggningar och vi uppmunt
rade franchisetagarna att
göra detsamma.

Vi är engagerade i samhället
Vi hjälper dig att bli en hållbar gäst
Vi källsorterar vårt avfall
Vi tar ansvar för energiförbrukningen
Vi värnar om vattnet som resurs
Vi bidrar till en levande bygd och hållbart jordbruk

för inköp av mat och
dryck till egna anläggningar. Det innebär bl a
enbart svenska kött- och mejeriprodukter, fisk
från hållbara bestånd och styrtal kring ekolo
giska produkter.
VI ANTOG NYA RIKTLINJER

Vi använder miljöanpassade produkter
Vi är en ansvarsfull arbetsgivare
Vi tar ett helhetsperspektiv på vår verksamhet
Vi följer STFs övergripande hållbarhetspolicy

ska värnas. När löftet är uppfyllt visar det
vilket hållbarhetsarbete som görs på
anläggningen, och bidrar i den viktiga
kommunikationen till gästen. Genom
arbetet med hållbarhetslöftet kan vi
känna oss lite stoltare och tryggare med
vår verksamhet.
Hållbarhetslöftet är anpassat för STFs
olika typer av logiverksamheter och täcker
in alla delar av hållbarhet som är viktiga
för anläggningarna. Det berör allt från
källsortering och energiförbrukning till

9 AV 10 av våra medlemmar tycker att det
är viktigt att STFs boenden arbetar håll
bart. För att göra det tydligt hur vi jobbar
med hållbarhet på våra boenden har vi
tagit fram ett hållbarhetslöfte. Hållbar
hetslöftet ska gälla alla STFs boenden och
är en obligatorisk del av vårt franchise
erbjudande.
Hållbarhetslöftet har utvecklats
utifrån insikten att vi har en portfölj av
unika och personliga boenden, där just
det unika på varje plats är en tillgång som
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STYCKEN

5

STYCKEN

Sveriges kranvatten är
bland de bästa i
världen, både hälsosam
t, lokalproducerat
och hållbart.
Att dricka vatten direkt
från kranen är
300 gånger bättre för miljön
jämfört med
flaskvatten.
Dessutom slipper vi plastflask
or som
kommer på villovägar i vår
natur.

1

STYCKEN

vårt bidrag för en levande bygd och hur
vi inspirerar våra gäster att agera mer
hållbart.
Vi uppmuntrar också att anläggning
arna ska miljömärka sig, vilket går bra att
kombinera med hållbarhetslöftet.
Hållbarhetslöftet lanserades i slutet av
2016. Hittills har 54 procent av alla våra
anläggningar avgett löftet. Målet är 100
procent i slutet av 2019.

2

STYCKEN

11

STYCKEN

MILJÖMÄRKTA ANLÄGGNINGAR
Många av STFs anläggningar har en miljömärkning. Green Key, EU-ecolabel och
Svanen innebär att anläggningen har ett systematiskt miljöarbetet som ständigt
utvecklas och granskas. Flera anläggningar har också KRAV-märkt frukost eller
restaurang, vilket innebär att man använder ekologiska råvaror och produkter.
Natures Best är en kvalitetsmärkning av naturturismupplevelser i Sverige vars
syfte är att bidra till skyddet av unika natur- och kulturvärden. Vårt mål är att alla våra
egendrivna anläggningar ska ha en miljömärkning i kombination med hållbarhetslöftet.

En hållbar Svemester

STF LUGNÅSBERGET vann tredjeplatsen
i GreenKeys internationella Best
Practice-tävling 2018 för sitt sätt att
engagera sina gäster i hållbarhetsarbetet.
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MILJÖ & KLIMAT

Vi har många anläggningar som ligger i eller nära skyddad och
känslig natur. Stora delar av fjällen är i sig klassad som känslig
natur under särskild lagstiftning för bland annat byggande och
hänsyn till rennäring. Vi har ambitionen att vara ett föredöme
för hur det går att bedriva verksamheter med minsta möjliga
miljöpåverkan. Det pågår också en rad andra initiativ i resten
av landet för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Smartare avfallshantering och transporter
Vi vill minska vår påverkan på klimatet ytterligare och satsar just nu framför
allt på smartare avfallshantering och transporter till och från våra fjällstugor.
Transporter flyttas i så hög utsträckning som möjligt till vintern då de kan
göras med skoter eller bandvagn för att undvika helikoptertransporter. Som
ett led i det ses butikssortimentet över och optimeras.

STF Blåhammarens Fjällstation
minskade sina helikoptertransporter

år har transporterna minskat med 20 procent genom noggrann
planering av mat och dryck. För att minska behovet av avfallstransporter har en komprimator
för matavfall installerats. Under vintern 2018
införskaffades också två monterbara containers för att öka lagringsutrymmet. All personal
har arbetat med att effektivisera varutransporter för att minska ned på flygtransporterna.
JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE

Helikoptertransporter av gäster

har gästtransporter
med helikopter ökat markant, framförallt i
Kirunafjällen vilket syns i våra koldioxidutsläpp,
se diagram på sidan 64. STF har nu beslutat
att helt sluta att förmedla biljetter till gäst
transporter med helikopter av miljöskäl.
UNDER DE SENASTE ÅREN

Rent vatten

Under flera år har höjda värden av tarmbakterien
E. coli uppmätts i vattendraget Enan, öster om
Storlien i Jämtland. STF har därför låtit IVL
Svenska Miljöinstitutet utreda detta och slutsatserna visar att det inte finns något som tyder
på att E. coli i Enkroken orsakas av utsläpp från
STF. Istället bekräftar utredningen att reningsverken har en god rening även vid hög belastning. I samband med utredningen har värdefulla
förbättringsåtgärder kopplat till reningsverken
identifierats, vilka kommer att genomföras vid
fjällstationerna Blåhammaren och Sylarna.
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Fossilfria transporter till
STF Helags Fjällstation

Kompost på STF Hemavans
Fjällstation

HELA ÅRSFÖRBRUKNINGEN

EN STÖRRE KOMPOST

av ved
kördes upp i mars med bandvagn,
som dessutom är först i världen att
köra på fossilfritt HVO100 bränsle,
en restprodukt från massaindustrin.

har installerats
under året för att kunna ta om hand
alla matrester som uppstår i verksamheten, vilket ska minska hushållssoporna med ca 4 ton per år.

STF Kungsgården Långvind fortsätter satsning på hållbarhet
Hudiksvall Kungsgården Långvind har en stark
ekologisk profil. De har varit Green Key-anläggning i sex år. Under året har man
bl a byggt norra Sveriges första bioreningsverk och satt upp Norrlands första
integrerade solcellstak.
STF HOTELL OCH VANDRARHEM

STF Lasätters satsar
på solceller
STF LASÄTTER GÅRD utanför
Nyköping har satt upp 300 m²
solceller. På bilden syns taket
med solceller bakom brudparet.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

SVERIGE
RUNT

STF
SALTOLUOKTA
FJÄLLSTATION

100 ÅR

1918

2018

GÄSTER

GÄSTER

70 6 702

STF SALTOLUOKTA FJÄLLSTATION
FYLLER 100 ÅR
I 100 ÅR har STF Saltoluokta Fjällstation tagit emot gäster. 1918 tog den dåvarande
föreståndarinnan emot cirka 70 gäster. Under 2018 tog fjällstationen totalt emot
6 702 gäster, vilket är en ökning med nästan 10 000 procent. 100-årsfirandet skedde
under en jubileumshelg med guidade turer, bastu, trerätters middag och bildvisning.

GULDMIDDAG PÅ
STF VALLÅSENS VÄRDSHUS
vann 2017
Guld i Årets Kudde, kategori Mat. Detta
firades i maj med en speciell ”Guldmid
dag”. Denna blev snabbt fullbokad, och
förväntansfulla gäster serverades denna
kväll en specialkomponerad, och i förväg
hemlig meny med fokus på här- & närpro
ducerat. En magisk kväll som avslutades
med gästernas stående applåder för köks
chef och matkreatör Moa Källén.
STF VALLÅSENS VÄRDSHUS

En hållbar Svemester

INVIGNING

NY PORTAL TILL KUNGSLEDEN
Den nya Kungsledenportalen invigdes i juni. Invigningen hölls samtidigt som
Länsstyrelsen invigde sin nya utställning i Naturum och lanserade vandringsappen ”Norrbottens naturkarta”. Arkitekter är Tuva Berg och Patrick Rehnberg.
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Erik Sander på en väg någonstans mellan
Smygehuk och Karesuando

STFs upptäckarstöd 2018

STF BORENSBERG/GLASBRUKET SATSAR PÅ AKTIVITETER
ligger
mellan Göta kanal och Motala Ström.
Under sommaren byggde vandrarhemmet
en fin badbrygga vid bastuhuset som flitigt
användes av gäster och värden Helen. De
har haft en trädgårdsdesignkurs under
våren. De började redan i februari med
vintersådd, innesådd och varmbänk, vilket
gjorde att deltagarna kunde få nyskördade
grönsaker redan i april. Deltagarna anlade

STF BORENSBERG/GLASBRUKET

fina perennrabatter och en fantastisk köks
trädgård med örter och grönsaker som
vandrarhemmet kunde använda i caféet/
restaurangen hela säsongen.
Varje torsdagsmorgon under sommaren
håller vandrarhemmet frukostyoga som
avslutas med frukostbuffé. På lördagarna
har man yoga som avslutas med lunch.
Vandrarhemmet har också rustat sin
smedja och där håller de smideskurser.

Alla ni medlemmar som har en dröm
om att ge er ut på ett äventyr i Sverige
kan söka vårt upptäckarstöd. 2018 gick
det till tre projekt.
TRE PÅ VIFT – Ida, Linda och Jimmy
begav sig till norra östkusten och Holmö
Skärgård för att visa att Norrland inte
behöver vara synonymt med fjäll.
LONGBOARDÄVENTYR, ERIK SANDER

åkte Sverige runt på sin longboard i över
500 mil. Start och mål i Smygehuk via
Karesuando på två månader(!)
DÅ OCH NU, PERNILLA ZETTMAN vandra-

de leden som hon besökt som tolvåring
i Jämtland/Härjedalsfjällen. Under tiden
skapade hon ett fotografiskt verk för att
inspirera fler än den ”traditionella friluftsmänniskan”.

GULD TILL STF JÄMTLAND
HÄRJEDALEN

Magisk mötesplats
STF RAMUNDBERGET FJÄLLSTATION har nu en vacker konferensanläggning för
sällskap på mellan 10 och 150 personer. I den stora mötessalen går fönstren från
golv till tak och ger känslan av att man sitter mitt i fjällvärlden. Till lunch serveras
lokalproducerad mat där säsongen får styra.
–Här får man ro och avskildhet, men också möjligheter till gemensamma upp
levelser och en verkligt inspirerande miljö. Jag vågar nog påstå att Ramundberget
kan erbjuda varje möte, event eller fest något unikt säger Philip Flacké ägare och
VD.
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I NOVEMBER VANN STF Jämtland Härje
dalen priset som bästa Turismföretagare
på Guldgalan i Östersund.
I motiveringen står bland annat att
”Verksamheten präglas av hållbarhet,
lyhördhet och flexibilitet vilket visas
med bl.a. evenemanget ”Fjällets dagar”,
skolreseprogrammet i Jämtlandstriangeln,
restaurangen i Sylarna och installationen
av solceller i Stensdalsstugan.”

Liften på Nuolja i Abisko
var trasig under hela säsongen

Linbanan i Abisko stod still hela vintern.
Men personalen var kreativ. Istället för
den vanliga turen med lift upp till Aurora
Sky Station ordnades alternativa norrskensturer. Med snöskor, skoter eller turskidor under fötterna begav sig gästerna
ut längs Kungsleden för att njuta av det
magiska norrskenet.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

STF Dalslands
årliga fjällvandring
LOKALAVDELNINGENS ÅRLIGA
FJÄLLVANDRING gick denna höst till
områdena kring fjällmassivet Akka.
En fjällvandring genom tre national
parker: Stora Sjöfallet, Sarek och
Padjelanta.
Under våren hade lokalavdelning
en en kurs för nybörjare som ville
prova på sin första fjällvandring. Med
på turen var fem nybörjare och sex
lite mer erfarna vandrare.

STF LÅNGASJÖ VANDRARHEM

JULITA GÅRD
– BÄST PÅ TURISM I SVERIGE
JULITA GÅRD i Södermanland har tilldelats
Stora Turismpriset 2018. Gården, som är
en del av Stiftelsen Nordiska museet, visar
hur ett storgods fungerade under början av
1900-talet och är sommartid ett populärt
utflyktsmål. På Julita Gård finns sedan
många år ett STF-vandrarhem.

STF STORA FJÄDERÄGG
VANDRARHEM i radio
NATURMORGON I P1 besökte under oktober
STF Stora Fjäderägg Vandrarhem som är
inrymt i fyrvaktarbostaden i Holms skärgård. Stora Fjäderägg är historisk mark,
centrum för fiskets och säljaktens folk.
Granne med vandrarhemmet ligger öns
egna fågelstation. Till Stora Fjäderägg kan
den som inte har egen båt segla ut med
den tjärdoftande och gaffelriggade Slupen
som sommartid har dagliga turer.

STF SOLLEFTEÅ

Månskenstur på Hågestaön.
FÖR TREDJE ÅRET i

rad genomförde STF
Sollefteå succén med månskenstur på fantastiska Hågestaö, mitt i Ångermanälven
ca 500 m från centrum. Med upplysta spår
av både marschaller och fullmåne var det
möjligt att promenera eller åka skidor runt
ön. Ca 150 personer deltog, barnen åkte
hundspann och det fanns möjlighet till
gammeldags pjäxdans.

har fyllt 50 år.

Vandrarhemmets 50-årsdag firades genom
ett samarrangemang mellan Långasjö
Sockens Hembygdsförening, pastoratet
och Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet. Under dagen avtäcktes statyn
Väninnorna, en tribut till bygdens starka
kvinnor, Elisabeth och Gertrud. Dagen
fylldes av aktiviteter, musik, berättelser,
högtidstal, kaffe och tårta.

Monsterkollo på
STF LANDSKRONA VANDRARHEM
I augusti arrangerades på STF Landskrona
Vandrarhem ett tvådagars monster- &
skrivkollo för sommarlovslediga barn. Aktiviteten som genomfördes för andra året
i rad arrangerades av Stadsbiblioteket i
Landskrona. Målet är att skapa dagar som
stimulerar barnens intresse för skrivande
och kreativt skapande samtidigt som det
bygger gemenskap och ger nya kamrater.

STF LÄRBROS ACTION CLUB
På norra Gotland kan du numera delta på en 48 timmars träningscamp
helt skräddarsydd efter dina önskemål. Gästen kan välja mellan yoga,
det stora inomhusgymet, coreträning, SUP, electrosurf (bilden), kajak
och utomhusgym. På dagarna är det träning som gäller och på kvällarna
utbyter man erfarenheter, umgås och äter middag tillsammans. Kostråd
givning och coachning online efter kursen ingår också.

En hållbar Svemester
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”De nya matlådorna
att värma själv var toppen”.
”Kanonbra att ni byggt om
och gjort en restaurang.
Mera sådant!”
” Vandrarhemskänslan försvann då man inte känner
sig välkommen vid borden
om man inte är restauranggäst. (Dock: eloge till
restaurangen, bra mat.)”
”Det bästa med Sylarna
var Miljön. Den oväntade
teaterföreställningen.
Grissidan till middag!”
”Logistiken vid middagen
kändes rörig med att hämta
gryta, vin mm. Vi orkade
inte äta upp allt i grytorna.”
Citat från gästenkäter.

RESTAURANGEN PÅ STF SYLARNA
ÄNTLIGEN ÖPPNAD
öppnade åter restaurang på STF Sylarna Fjällstation efter stor efter
frågan från medlemmar och många års väntan. Vi är glada och stolta över att ha fått
förverkliga denna satsning i hållbarhetens tecken med ekologiska och lokalt förankrade
råvaror. Under sommaren har restaurangen varit välbesökt.

ÄNTLIGEN, 2018,

SVERIGES HÖGSTA PUNKT
HAR SMÄLT BORT
är från den
1 augusti 2018 Sveriges högsta punkt med
sina 2 096,8 m. Sydtoppen, som tidigare
har varit högst, består av en glaciär som
successivt har smält de senaste tio åren.
Årets rekordvarma sommar gjorde att
det gick extra snabbt. Under juli månad
smälte fyra meter, eller 14 cm per dygn
bort från sydtoppen.
STF Kebnekaise Fjällstation, som
varje sommar guidar ca 2 000 personer till
sydtoppen har hela tiden följt utveckling
en och de förändringar som skett.
–Sydtoppen kommer fortfarande att
vara den naturliga toppen för många be
sökare eftersom nordtoppen, som kräver
en annan kompetens och utrustning, bara
bör besökas av den mycket vana klättraren.
Den som står på sydtoppen och ser den
väg som leder till nordtoppen kommer
troligen vara utomordentligt glad att man
inte ska gå vidare, säger Marit Sarri, Plats
chef på STF Kebnekaise Fjällstation.

KEBNEKAISES NORDTOPP

Fjällräven Classic
STF Abisko Turiststation var även
i år en del av Fjällräven Classic. I år
var 43% av deltagarna kvinnor, vilket
var ett nytt rekord. Äldsta deltagaren
i år var 73 år och yngsta 1,5 år.
Totalt 45 länder var representerade.
Tillsammans vandrade
alla deltagare
200 310 km
och åt
420 kg pannkakor
vid Kieron under
loppet.

420 KG
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Sveriges minsta boende?
kan man bo i en 2 m 2
ombyggd vagn där sängen precis får
plats. Väggen går att öppna för en härlig
utsikt över kohagen. Sommaren 2018 var
den i stort sett helt fullbokad. Förutom
vagnen har STF Gällnö olika sorters
boende som rum i den gamla skolan och
stugor. Värdarna Jonas och Robin driver
även Handelsboden och Gällnös super
populära krog/bar.

PÅ STF GÄLLNÖ
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Läs på
hemsidan
vad ditt barn
ska göra om
det går vilse

RENOVERING AV OMBERG/STOCKLYCKE
– ETT STF-VANDRARHEM SEDAN 1934
har renoverats. ”Vi har kunnat sätta vår egen
prägel och skapa den röda tråden” säger vär
den Hanna, som tillsammans med sin man
Björn som är snickare, har lagt ner mycket
arbete på renoveringen. De har haft hållbar
het i fokus under arbetet och har byggt bord,
soffor och förvaring av återvunnet material.
Resultatet har blivit ett ombonat, mysigt och
trevligt boende i en fantastisk miljö.

VANDRARHEMMET PÅ OMBERG/STOCKLYCKE

TIPS OCH RÅD FÖR ATT
UNDVIKA ATT GÅ VILSE
i genomsnitt 700 barn
vilse i skogarna i Sverige. De allra
flesta hittas inom några timmar. Under
en höstdag hade STF Borlänge Familj
en aktivitet i samarbete med civil
försvaret där deltagarna fick tips och
råd för att både förbygga att gå vilse,
och hantera situationen om den ändå
uppstått. Efteråt stod grillning och lek
på agendan.
ÅRLIGEN GÅR

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN
ÅRÅS KVARN

– årets byggnadsvårdare

Svenska byggnadsvårdsföreningen
utsåg i september Bygdegårds
föreningen Årås Kvarn till Årets
byggnadsvårdare. STF Årås
Vandrarhem är ett av de hus som
Bygdegårdsföreningen kontinuerligt
har rustat under 35 år. I motiveringen
står bland annat att man ”är en förebild för andra ideella föreningar som
gör insatser för att rädda kulturarvet,
göra det tillgängligt och samtidigt
erbjuda ett attraktivt besöksmål.”

STF BJÖRKVATTNET HAR INVIGT SITT HÄRLIGA SPA
på bergvärme får STF Björkvattnet skön värme direkt från naturen
till golv och spa. På plats finns diplomerade massörer och anläggningen erbjuder paket
med spa och till exempel vandring eller yoga. En lokal producent erbjuder ekologiska
krämer, tvål och myggmedel.

GENOM EN SATSNING

STF KATRINEHOLM

besökte Gotska Sandön

STF Katrineholm besökte Gotska Sandön.
Flera intressanta vandringar stod på programmet. Gruppen fick också en guidning
av fyren och fick även titta på gråsälar vid
Säludden. Besöket avslutades med en fin
båttur.

Vandring till Tvätthallarna och tur
med Halenflotten i Olofström
STF VÄSTRA BLEKINGE gjorde en tur till
Tvätthallarna i Olofström. Kapten Kjell,
ordförande i lokalavdelningen berättade om
Halen ”fakta, sägner som sagor”. Förutom
vandring och en tur på flotten fick deltagarna information om framtida aktiviteter.

Foto: Gun Carlstedt

En hållbar Svemester

27

KOMMUNIKATION
OCH
FÖRSÄLJNING

Vår kommunikation och försäljning bygger
på att vi har en kontinuerlig dialog med våra
medlemmar och andra som är nyfikna på
STF. Vi kommunicerar via våra egna kanaler
men också genom köpta sökord,
digital annonsering, PR och
STFs ambassadörer.
3 av 4

svenskar väljer
att svemestra,
läs mer på sid 12.

Skidåkningskampanj
Kampanjens syfte var att skapa igen
känning och längtan till vinterfjäll och turskidåkning hos dem som redan upptäckt
tjusningen med fjällvandring. Kampanjen
byggde på att vår medlemsbas är mest
aktiv på sommaren men att det borde finnas potential att även upptäcka vinterfjället.
Vi annonserade i våra egna kanaler samt i
Stockholms tunnelbana. Vi samarbetade
också med Snälltåget som kör nattåg till
Jämtlandsfjällen. Kampanjen nådde
257 000 personer och genererade ett
värde av 1,3 miljoner kronor kr.

Vandringskampanj
Målsättningen var att inspirera till vandring med utgångspunkt i vår historia som
vandringspionjärer sedan 1885. Vi tog
fram bilder från förr, hade ett facebookquiz
med humoristisk twist, där man fick reda
på vilken typ av vandrare man är. Vi presenterade också vandringstips för nybörjare,
upptäckare och familjer. Under hashtagen
#älskavandring samlades foton från vår
Instagramtävling. Vi lyfte fram utvalda boenden och paket via Facebook. Kampanjen
nådde 500 000 personer och genererade
ett värde av 2 500 000 kr.

STFs julkalender 2018
STFs egna julkalender gavs ut för tredje gången. Bakom varje lucka
fanns ett erbjudande med 50% rabatt på boende eller paket för att
få människor att upptäcka Sverige. Kampanjen genererade 200 bokningar till ett värde av 550 000 kr.

ANVÄNDARE PER ENHET
Facebook

www.facebook.com/svenskaturistforeningen
med drygt 70 000 följare

51,7 %

11,5 %
Via tablet

Via mobil

POPULÄRT INLÄGG
”Ska du ut i naturen i helgen? Här kommer en
”skitbra” film som vår medlem Eric har gjort, om
hur du gör dina behov utomhus på bästa sätt.”
Räckvidd: 73 000

36,8 %
Via desktop

Instagram

Naturnära konferenser
Syftet var att inspirera grupper i Stockholm
och Göteborg till naturnära konferenser
och öka kännedomen om STFs unika
boenden. Kampanjen nådde 90 000
personer och ledde till 369 förfrågningar,
varav 60 var konferenser.

Publicitet 2018
STF jobbar aktivt med att tipsa journalister
om vad som händer inom STF. Det kan till
exempel vara ett nytt boende, semestertips,
den bästa fjällturen eller lokalavdelningsaktiviteter. 2018 resulterade detta i 13 202
stycken införanden i svensk press med ett
PR värde* på 451 106 537 kr. Införandena
nådde 983 722 589 läsare/lyssnare/tittare.
* ( PR värdet mäts traditionellt genom att man
tar vad det kostar att annonsera på samma
yta och sedan multiplicerar det med 2,34,
då en artikel uppfattas som mer trovärdig
än en annons).

svenskaturist f oreningen.se
Antal användare: 1 550 000
Antal sessioner: 2 950 000
Antal sidvisningar: 12 870 000
Topp 5 vanligaste
sökorden på Google
för att komma till oss:
Storulvån
Af chapman
Helags fjällstation
Kebnekaise fjällstation
Grövelsjön

Topp 5 populäraste
sidorna:
Kungsleden
Vandring
Kebnekaise fjällstation
Bo på vandrarhem
Abisko fjällstation/
turiststation

ca 30 000 följare
”Snart går det att basta igen på Helags
(som vann guld i kategorin Årets fjällstation i
tävlingen Årets Kudde). Upp med en hand alla
som varit där!”
Antal kommentarer: 87
Antal likes: 1 397
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Fjällappen
32 000 nedladdningar per 31 december 2018
Tidningen Turist
216 000 läsare, 140 200 hushåll
Hostelling International (HI)
1,7 miljoner användare under 2018
på www.hihostel.com
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Vi i STF samskapar och samspelar, vilket skapar värde
för våra gäster och medlemmar. STF är en utvecklande
arbetsplats med utrymme för engagemang och del
aktighet. Våra värdeord genomsyrar allt vi gör.

MEDARBETARE

STF HADE

284

(275)

MEDARBETARE UNDER 2018
FRISKNÄRVARO ÄR

97,57 %
3 657 personer anmälde sitt intresse
att jobba på STF under 2018

Attraktiv arbetsplats

Vi vill ha en blandning av medarbetare
med olika utbildning, bakgrund, kön och
ålder för att skapa en inkluderande och
kreativ arbetsmiljö, men också för att vi
tror att blandade arbetsplatser skapar ett
värde för våra gäster, medlemmar och
samarbetspartners. Under 2018 har vi
startat ett arbete om lika rättigheter och
lika möjligheter, som vi kommer fortsätta
med under 2019.

Kim Rask, som är förvaltningsansvarig för medlemssystemet Miranda och en del
av STF support

Varför började du på STF?

Jag gillar idéburna organisationer och
de har varit en stor del av mitt liv. Jag
har varit med i Sjöräddningssällskapet
och arbetat på Scouterna. STF verkade
spännande, det händer mycket och jag
ville hänga med på den resan.

Vad vill du bidra med på STF?

Att medlemmar och personal får ett bra
stöd från medlemssystemet och av supporten. Jag tror också att min erfarenhet
som förvaltningsansvarig för Scouternas
medlemssystem kan bidra till utveckling
av STFs medlemssystem.

En hållbar Svemester

En ständigt lärande organisation

Vi vill ha kompetenta medarbetare som
både får och skapar förutsättningar för att
säkra STFs framtida utveckling.

Under 2018 har vi startat ett talang
program. Syftet med programmet är att
utveckla deltagarna och behålla goda
medarbetare i organisationen. På agendan
står ledarskap, personlig utveckling, STFs
värdegrund, försäljning och trender inom
besöksnäringen samt hållbarhetsfrågor.
Programmet genomförs med fyra träffar
under två år och innehåller relevanta
ämnen inom ledarskap, ekonomi, retorik,
projektmetodik mm samt även ett projekt
arbete. Ett nytt program startar igen om
ca 1½ år efter att vi utvärderat det första
programmet.

VÅRA VÄRDEORD
Nyfikna

Äkta

Engagerade

Vi vill veta mer om vår omgivning och vi letar alltid efter
nya upptäckter. Om historia
och kuriosa, om utflyktsmål
eller nya sätt att turista.

Vi har en genuin kärlek
för miljö, råvaror, det vi
gör och erbjuder.

Vi tror på det vi gör. Det syns
i vår kommunikation och hos
våra representanter. Och det
smittar av sig på människor
runt omkring!

Professionella

Omtänksamma

Vi har rätt kunskaper för våra uppdrag.
Vi vet hur man påverkar, hur vi tar hand om
medlemmar och gäster och hur man tar sig
fram säkert på äventyret.

Vi tar hand om våra medlemmar. Vi får våra
gäster att känna sig välkomna. Vi gillar att ta
hand om människor och värna om natur- och
kulturmiljöer.
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STFs ledarskap – en framgångsfaktor

Anneli Arvidzon är platschef
vid STF af Chapman och
Skeppsholmen

STF HAR VÄRDERINGAR som överens
stämmer med mina egna kring att
värna om natur och kultur och få fler
att upptäcka Sverige och hållbarhets
arbetet. Det bästa med vårt vand
rarhem är läget, mitt i city på en ö,
historien och personalen.
Jag vill färdigställa påbörjade
renoveringsprojekt och fortsätta
utveckla produkten tillsammans med
kunniga och duktiga medarbetare.
Dessutom vill jag öka kunskapen om
det unika i att bo mitt i ett marinhis
toriskt område men också få fler att
upptäcka sommarrestaurangen på
vårt unika af Chapman.

Våra ledare är viktiga symbolbärare
för hur vi uppfattas som förening och
arbetsgivare och ska vara goda förebilder,
trovärdiga och inspirerande. Bland STFs
ledare finns olika erfarenheter, men alla
delar en ambition och ett intresse att
utveckla såväl sig själva som partnerskapet
till sina medarbetare och kollegor. STF
arbetar aktivt med utveckling av ledare i
form av nätverk, coaching och forum för
utbyte av erfarenheter. Vi har en digital
plattform där alla medarbetare kan ta
del av våra rutiner, policies och riktlinjer
inom HR-området, utifrån aspekter som
att attrahera, rekrytera, anställa och
utveckla.
Vi sätter stort värde på våra ledares
förmåga att coacha, leda och styra efter
vårt mål att få människor att upptäcka
Sverige.
Introduktionsutbildning

Varje år introducerar vi runt 600 nya
medarbetare i fjällen inför vinter och
sommarsäsongen. För STF är därför lyck
ade introduktioner för nya medarbetare
nyckeln för att förmedla vår värdegrund.
Vi har en e-ubildning som heter
Kunskapsleden. Kunskapsleden inne
håller vår historia, organisation mm.
Medlemskap i STF och friskvård

och delta i aktiviteter och besöka våra
boenden. STF erbjuder regelbundna
hälsoprofilkontroller och 2018 var frisk
närvaron 97,57 procent.
Antal medarbetare

Medelantalet helårsanställda i STF upp
gick under 2018 till 284 personer, varav
ett 60-tal på huvudkontoret och resten på
våra boenden som vi driver i egen regi.
Samtliga anställda har kollektivavtal.
Antalet säsongsanställda är cirka 600
per år.
Medarbetarundersökning

Årets medarbetarundersökning visar
att vi fortfarande har ett högt index.
I årets enkät har vi en svarsfrekvens på
71 procent.
Områden vi vill stärka oss inom är
återhämtning och arbetsmiljö. Områden
där medarbetarna ger höga värden är
stolthet, STFs värdeord samt kompetens.
Vad gäller Ambassadörsindex (ENPS)
dvs om medarbetaren skulle rekommen
dera STF som arbetsgivare så är över
81 procent positiva, eller t.o.m mycket
positiva till att rekommendera STF som
arbetsgivare.

Fördelning kvinnor och män

Män 39 %

Anställda är medlemmar i STF och vi
uppmanar alla att nyttja sitt medlemskap

Kvinnor 61 %

Åldersfördelning

Över 50 år 29 %

STF I TOPP
SOM ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
I undersökningen Besöksnäringens
mest attraktiva arbetsgivare, som
för andra året i rad genomförs av
undersökningsföretaget Universum
på uppdrag av Visita har drygt 2 500
yrkesarbetande och studenter svarat på
frågan om vilken som är deras ideala
arbetsgivare.
STF kom på plats nummer 1 på
listan av attraktiva arbetsgivare inom
besöksnäringen i norra Sverige och
plats 8 i riket! Ett rejält kliv uppåt från
förra året då vi kom på plats 16.
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Under 30 år 39 %

30–50 år 33 %
Fördelning ledande befattningshavare
per balansdagen
Antal
Styrelseledamöter
Män

6

Kvinnor

5

VD /Generalsekreterare och andra
ledande befattningshavare
Män
Kvinnor
Totalt

2
4
17

Medelålder styrelse 55 år
Medelålder ledning 47 år
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Björn Topplänt platschef,
STF Sylarna Fjällstation

Bahar Deogun platschef,
STF Gärdet Vandrarhem

Carl Johan Ingeström
platschef,
STF Grövelsjöns Fjällstation

för att jag alltid
har gillat att arbeta för en idé. Inspi
rerande och varierande. Det bästa
med Sylarna är de många gästerna
och att det är nyrenoverat.
Jag vill ta ytterligare steg för
hållbarhet. Jag gillar att arbeta i
ordning och struktur och vill vara en
enastående arbetsgivare. Det är roligt
att vara med påverka/forma framtida
fastighetsinvesteringar.

DET SOM FÅR MIG att gå till jobbet och
längta efter min anläggning är vår or
ganisationskultur. Den gemenskapen
och sammanhållningen vi har på STF
är en av de bästa jag vet. Vi är inte
medarbetare utan medansvariga!
Det bästa med vår anläggning är
den varma och hemtrevliga känslan
som man känner så fort man kliver in
på STF Gärdet. Den röda färgen be
höver absolut inte vara din favoritfärg
för att du ska känna dig som hemma
på STF Gärdet.

STF STÅR FÖR mycket som jag tycker
om. Jag trivs väldigt bra i fjällen och
vill arbeta med utveckling inom
besöksnäringen. Grövelsjön ligger i
tydlig fjällmiljö men tillräckligt nära
Mälardalen för att kunna attrahera
många besökare.
Jag vill vidareutveckla vårt längd-
skidåkningskoncept men också
turåkning och vandring. Vi behöver
också öka försäljningen och attrahera
en yngre målgrupp. Jag vill också öka
andelen utländska besökare som har
börjat hitta till Dalarna.

JAG JOBBAR PÅ STF

LEDNINGSGRUPP
Magnus Ling
Generalsekreterare/Vd sedan 2011.
Maria Ros Jernberg
Vice generalsekreterare och Chef
Föreningsutveckling och Kommunikation
sedan 2016.
Niklas Winbom
Vice vd sedan 2015 och
Chef Egna anläggningar sedan 2013.
Ulrika Nordgren, Tf försäljningschef
sedan 2018.
Erica Karlsson, Föräldraledig.
Försäljningschef sedan 2015, anställd
sedan 2012.
Anna Graham
HR-chef sedan 2017.
Magnus Häggström
Chef Franchise sedan januari 2019.
Lena Walterholm
Administrativ chef sedan 2013.
Från vänster Ulrika Nordgren, Lena Walterholm, Magnus Ling, Anna Graham, Magnus Häggström,
Maria Ros Jernberg, Niklas Winbom.
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SÅ HÄR
STYRS STF

En demokratisk organisation
STF är en ideell förening med 238 000
medlemmar. Medlemmarna utser med
lemsombud till riksstämman, som är STFs
högsta beslutande organ.
Alla medlemmar har också möjlighet
att lämna motioner till riksstämman fram
till och med sista januari det år det är
riksstämma. En motion är ett förslag på
förändringar som riksstämman fattar
beslut om.
Riksstämma
Riksstämman samlas till möte vartannat
år senast i maj månad. Under 2018 höll vi
stämma, varför nästa stämma är 2020. På
riksstämman representeras medlemmarna
av 59 ombud. 50 av dessa väljs direkt av
föreningens medlemmar via webben i en
valkrets som omfattar hela Sverige. Övriga
nio utgörs av nomineringskommittén.
På riksstämman väljs föreningens
ordförande, vice ordförande och övriga
styrelseledamöter, nomineringskommitté,
representantskap, valberedning samt
revisorer. Det är samma styrelse för den
ideella föreningen som för aktiebolaget.
Övriga obligatoriska ärenden vid
stämman är bland annat beslut om fast
ställande av resultat- och balansräkning
samt ansvarsfrihet för STFs styrelse.
Dessutom ska styrelsens förslag till
verksamhetsinriktning för de två närmast
följande kalenderåren behandlas och be
slutas liksom medlemsavgifter för samma
period.
Medlemsombud
Alla medlemmar har möjlighet att föreslå
sig själva eller någon annan som medlems
ombud till riksstämman. Detta görs via
nomineringskommittén. Nominerings
kommittén består av nio personer som
väljs på riksstämman och ansvarar för att
nominera cirka 100 kandidater bland de
namn som föreslagits. STF presenterar
samtliga nominerade kandidater på STFs
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webbsida, där också själva valet sker. Alla
medlemmar har tre röster. Valresultatet
granskas av föreningens revisorer.
Den 1 november startade valet till
medlemsombud för perioden 2019–2020
på STFs hemsida. I årets val lade 3 109
medlemmar totalt 7 664 röster, varav 95
procent röstade digitalt. Genom att med
lemsombuden väljs i god tid före stämman
får medlemsombuden tid på sig att sätta
sig in i STFs verksamhet och frågeställ
ningar och kan till exempel även agera
remissinstans åt styrelsen.
Representantskap
Riksstämman väljer fem ombud till
representantskapet. Representantskapet
har till uppgift att granska verksamheten
under året mellan ordinarie riksstämmor
samt representera medlemmarna vid STFs
bolagsstämma.
Valberedning
Valberedningens uppgift är att förbereda
och lämna förslag till beslut om val av

Tidscykel

styrelseledamöter, revisorer, ombud till
representantskap och ledamöter i nomine
ringskommittén. Valberedningen består
av en ordförande och fyra andra leda
möter. Mandatperioden är två år.
Förslag till valberedningen bör vara
denna tillhanda senast under januari det
år riksstämman samlas.
Styrelsens ansvar
Styrelsens övergripande uppgift är att för
medlemmarnas räkning förvalta förening
ens och aktiebolagets angelägenheter så
att medlemmarnas intressen tillgodoses
på bästa möjliga sätt.
Styrelsen ska se till att det finns effek
tiva system för uppföljning och kontroll av
föreningens verksamhet och ekonomiska
ställning, att den externa informationen
präglas av öppenhet och saklighet, att
det finns tillfredsställande kontroll av att
lagar och regler efterlevs och att erforder
liga etiska riktlinjer fastställs.
Till styrelsens uppgifter hör även att utse och avsätta GS (Generalsekreteraren)/Vd.

Årsmöten lokalavdelningar
Medlemsombud deltar

Lokalavdelningsträffar
och värdkonferens,
okt–nov

Förberedande
digitala möten
Riksstämma, maj
Förslagsperiod
15 maj–30 sept

Ojämna år

Jämna år

Arbetsgrupper

Nominerings-period
1 aug–15 okt

Regionträffar
Förbereder val
15 okt – 30 okt
Uppstartsmöte
feb–mars

Val 1 nov–30 nov

Valresultat
medlemsombud 15 dec
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ÖVERSIKT AV STYRNINGEN
Föreslår kandidater
till riksstämman.

Nomineringskommitté
Nominerar kandidater

Medlemmar
Väljer

Medlemsombud

Utser

Utser

Utser

Valberedning

Riksstämma
Föreslår styrelseledamöter

Revisorer
Information

Utser

Information

Styrelse
Styrelsens ansvar beskrivs i en arbets
ordning som bland annat reglerar arbets
fördelning och ansvar mellan styrelse,
ordförande och GS/Vd.
Styrelsens ledamöter
STFs styrelse består av ordförande, vice
ordförande och sju förtroendevalda
ledamöter. Samtliga förtroendevaldas
mandatperioder löper under tiden till och
med nästa ordinarie riksstämma. I styrel
sen ingår också två personalrepresentan
ter (fackliga). Ingen ersättning utgår för
styrelsearbete. Ledamöternas medelålder
är 55 år och fem av de nio förtroendeval
da i STFs styrelse är män. Styrelsen som
valdes av Riksstämman 2018 presenteras
på sidan 34.

Utser

Rapporter
Intern kontroll

Mål, strategier,
styrinstrument

Generalsekreterare/vd

rapportering till styrelsen vilken inkluderar
information om koncernens finansiella
utveckling, inklusive väsentliga nyckeltal,
samt kommentarer kring för föreningen
väsentliga händelser.
Generalsekreterare
och övrig ledning
Generalsekreterare, tillika VD i aktie
bolaget, ansvarar för den löpande förvalt
ningen av föreningen.
STFs ledningsgrupp består för när
varande av sju personer. Ledningens sam
mansättning framgår av presentationen
på sidan 31. Ledningen sammanträder
varannan vecka.

Styrelsens arbete
Styrelsen beslutar om föreningens övergri
pande mål, strategiska planer och väsent
liga policyer samt övervakar att dessa följs
och uppdateras. Styrelsen arbetar efter en
fastställd årsplan/agenda och fattar beslut
i frågor som rör föreningens strategiska
inriktning, finansiering, större investering
ar, förvärv, avyttringar, organisationsfrågor
och viktigare policyer. Styrelsen följer den
ekonomiska utvecklingen samt utvärderar
regelbundet verksamheten. Föreningens
utveckling följs upp genom en månatlig

Revision
Revisorernas uppgift är att granska års
redovisning, koncernredovisning och bok
föring samt styrelsens och generalsekrete
rarens/VDs förvaltning. Antalet ordinarie
revisorer är två med två ersättare. Minst
en av revisorerna och dennes suppleant

FRÅN 2018 ÅRS
RIKSSTÄMMA

I MAJ samlades 52 medlemsombud till
STF riksstämma på Lillsveds folkhögskola
utanför Stockholm. Dagen öppnades av
ordförande Peter Nygårds med en parentation över STFs fjällprofil Sten Brander och
en av STFs före detta ordförande Erik Ehn
som båda nyligen avlidit. Därefter förklarades stämman för öppnad.
Diskussioner runt de motioner som
inkommit hölls både i plenum och på påverkanstorget där ombuden hade möjlighet att komma med yrkanden och övriga
kommentarer. Söndagen inleddes med
tipspromenad med tema hållbarhet. Ombuden gavs därefter tid att diskutera det

En hållbar Svemester

ska vara auktoriserad revisor. Revisorerna
väljs för tiden till och med nästa ordinarie
riksstämma. Auktoriserad revisor är
Jonas Grahn med Anna Wergelius som
suppleant från revisionsfirman PwC.
Förtroendevald revisor är Börje Nieroth
med Magnus Ericsson som suppleant.
Utöver den gemensamma legala
revisionen som görs av båda revisorerna
granskar de förtroendevalda särskilt
effektivitet och måluppfyllelse utifrån ett
medlemsperspektiv.

FAKTA OM VÅRA NYVALDA
MEDLEMSOMBUD
Det skiljer 51 år mellan yngsta
(24 år) och äldsta (75 år) medlemsombudet. Medelåldern är 52 år.
Könsfördelningen är 37 % män och
63 % kvinnor.
Populäraste hjärtefrågan är
”Hållbarhet och miljö” (40%) och
näst populäraste ”Fjäll” (35%).
”Vandring” (26%) kommer på tredje
plats.

beslutsunderlag som genererades efter
lördagens påverkanstorg varefter röstning
om motionerna genomfördes.

Beslut

Bland besluten kan nämnas att styrelsen
fick mandat att höja medlemsavgiften och
att man beslöt att vidga ändamålsparagrafen om ekoturism till hållbar turism i STFs
stadgar. Det blev även bifall till en motion
om att STF i högre grad ska lyfta fram
leder och turer vid sidan av eller på tvärs
av norra Kungsleden och i andra delar av
fjällkedjan. Samt överväga nya stugplatser
som kan stödja en sådan inriktning.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
ÅRETS RIKSSTÄMMA var mycket bra,
bland annat tack vare av vad vi kallar
Påverksanstorget, där ombuden på ett
mer informellt sätt kunde ta ställning
till stämmans olika motioner. Ombu
den gick runt till olika stationer och
redovisade sina uppfattningar. Modellen
medför att alla ombuden blir aktiva
i processen. Det leder till att många
fler åsikter kommer fram jämfört med
diskussioner i plenum. Under ett antal år
har STF utvecklat en demokratiprocess
där medlemmarna röstar fram medlems
ombud till riksstämman digitalt. Vi har
löpande gjort förändringar i processen,
provat, korrigerat och provat igen och
nu tycker jag att vi har kommit mycket
långt. Vi har lyckats föryngra riksstäm
man och vi har allt fler engagerade
ombud. 2018 slog vi röstrekord i valet
av medlemsombud till nästa stämma.
Aktiva ombud som representerar med

lemmarna är viktigt för vår färdriktning.
Det är för medlemmarna som STF finns
till och det är medlemmarna som ska
avgöra vart vi som förening är på väg.
Antalet medlemmar i STF ligger
efter ett positivt trendbrott med ett ökat
medlemsantal på en stabil nivå. Det är
ett kvitto på att vi gör rätt saker och är
relevanta. Det är en glädjande utveck
ling som också förbättrar vår ekonomi.
Vår ekonomi har tidigare stärkts under
ett antal år genom att såväl föreningen
som våra boenden har kunnat öka sin
effektivitet genom att drivas allt mer ge
nomtänkt och professionellt. Den stärkta
ekonomin möjliggör både en utveckling
av och renoveringar på våra anläggning
ar. Många anläggningar behöver mo
derniseras eftersom underhållet under
många år har varit eftersatt beroende på
en ansträngd ekonomi. Klimatet i fjällen
är hårt vilket gör att anläggningarna slits

hårt. Att renovera boenden i väglöst land
är, som alla förstår, dyrt.
Vi i styrelsen har under året lagt ner
mycket energi på föreningens hållbar
hetsarbete utifrån olika perspektiv. Inte
bara de mest självklara, som till exempel
miljöaspekter på våra boenden utan även
möjligheterna att kunna resa hållbart till
våra anläggningar. Vi lyckades exempel
vis att få SJ att bibehålla nattågen från
södra Sverige till Jämtlandsfjällen. För
oss är också sociala aspekter viktiga,
som att de allra flesta ska kunna ha råd
att bo hos oss.
Jag vill avsluta med att tacka alla
medlemmar och anställda i STF för
ytterligare ett utomordentligt år.

Peter Nygårds
Styrelsens ordförande

STYRELSE
Peter Nygårds
Ordförande,
Född: 1950, Ordförande sedan 2012
Ledamot sedan 2004
Peter är styrelseordförande i Mittuniversitetet,
i Svenska miljöinstitutets ägarstiftelse och i
Ecoclime AB samt ordförande i Almis Green
Tech fond.
Ingrid Petersson
Vice ordförande, Född: 1958
Ledamot sedan 2006
Ingrid är generaldirektör för forskningsrådet
Formas och har också haft ett flertal styrelseuppdrag.

Andreas Aronsson
Född: 1967, Ledamot sedan 2018
Andreas är VD på Falun STF Vandarhem och
Hotel Falun AB.
Tomas Bergenfeldt
Född: 1952, Ledamot sedan 2016
Tomas har lång erfarenhet inom verksamhet
runt fysisk aktivitet, naturturism och friluftsliv.
Putte Eby
Född: 1960, Ledamot sedan 2018
Putte har tidigare varit platschef på Abisko
Turiststation men har nu titeln Event- och
besöksnäringsstrateg på Östersunds
kommun.

Peter Fredman
Född: 1965, Ledamot sedan 2008
Peter är professor i naturturism och delar
sin tid mellan Mittuniversitetet, turismforskningsinstitutet ETOUR och Norges miljöoch biovetenskapliga universitet. Peter
forskar och undervisar inom naturturism och
friluftsliv.
Pia Jönsson-Rajgård
Född: 1955, Ledamot sedan 2016
Pia är VD på Tourism in Skåne AB med bred
erfarenhet från turism- och besöksnärings
frågor, både nationellt och internationellt.
Anna Klingspor
Född: 1959, Ledamot sedan 2014
Anna har erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag i ideellt föreningsliv
och svenskt näringsliv.
Sara Revell-Ford
Född: 1972, Ledamot sedan 2018
Sara har tidigare varit generalsekreterare
för Friluftsfrämjandet och är sedan 2015
chef för Svenska Röda Korsets nationella
verksamhet.
Eric Kling
Född: 1980, Personalrepresentant
för Unionen 2017–2018.
Åsa Persson
Född: 1972, Personalrepresentant för
Unionen 2015–2018.
Åsa arbetar som platschef på STF Malmö
City Hotell & Vandrarhem.

Nya personalrepresentanter från 2019

Från vänster Åsa Persson, Eric Kling, Peter Fredman, Putte Eby, Ingrid Petersson, Pia JönssonRajgård, Tomas Bergenfeldt, Sara Revell-Ford, Anna Klingspor, Peter Nygårds. Saknas: Cia Åhlén
Karlin och Jonahtan Wedlund. Andreas Aronsson infälld i bilden.
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Jonahtan Wedlund
Född 1984
Arbetar på STFs kundservice och är huvudskyddsombud.
Cia Åhlén Karlin
Född 1963
Arbetar som bokningsagent på STF.
STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

RISKER OCH RISKHANTERING
All verksamhet innebär ett risktagande. Risk är en händelse som, om den
inträffar har en negativ inverkan på verksamheten. Ett strukturerat riskarbete
är en förutsättning för att få en medveten riskhantering och en förutsättning
för ett långsiktigt värdeskapande.

Strategiska risker är främst kopplade till verksamhets/affärs
utveckling och hanteras av föreningens styrelse och tas upp i
samband med det årliga strategiska arbetet. Styrelsen ansvarar
för föreningens riskhantering. GS/Vd ansvarar för att ge sty
relsen korrekt input för att kunna utvärdera och fatta korrekta
beslut. STFs ledning har ansvaret för den löpande/operativa
riskhanteringen inom sina ansvarsområden. STF har under
2018 identifierat och uppdaterat de strategiska, bransch-/
marknads-, verksamhets- och finansiella riskerna.

Känslighetsanalys
Påverkan

Förändring

Resultateffekt

Medlemsintäkter

+/–1%

0,5 mkr

Nettoomsättning

+/–1%

3,0 mkr

Bruttomarginal

+/–1%

0,9 mkr

Lönekostnader

+/–1%

1,4 mkr

Övriga kostnader

+/–1%

1,0 mkr

Hållbar affärsutveckling

Säkerställa
ansvar
Riskhantering
Lägre kostnader

Tillsammans
får vi fler att
upptäcka Sverige,
där det är enkelt
och inspirerande
att upptäcka
hållbart.

Affärsutveckling

Högre intäkter

BRANSCH- OCH MARKNADSRELATERADE RISKER
Risker

Hantering

Sannolikhet
Konjunktur

Låg

Påverkan

Hög Låg

Finansiella kriser kan ha negativ påverkan på våra
gästers konsumtionsmönster. Verksamheten inom
turism/upplevelser kan påverkas av att våra gäster
får en försämrad ekonomi.

Konkurrens gäster

Låg

Hög Låg

Logimarknaden är mycket konkurrensutsatt, det
finns många stora kedjor och många små alternativ. Under de senaste åren har privata alternativ
utvecklats genom olika bokningssajter som Airbnb.
Dagens distributionskanaler är globala med stora
marknadsföringsmuskler. Konkurrensen påverkar
dels STFs möjligheter att växa men även att ta
priser som kompenserar för bl.a. ökade kostnader.
STF behöver fortsätta jobba med marknadsföring
av våra aktiviteter och vårt boende.

En hållbar Svemester

Hög

Historiskt sett har resande påverkats jämförelsevis
lite av lågkonjunktur. Detta gäller även STFs tjänster, vilka är prisvärda och det finns ett brett urval
av olika kostnadsalternativ. Gästen kan t.ex. välja
att ha med sig egen mat, lakan mm. STF arbetar
även med differentierade priser under hög- och
lågsäsong.

Hög

STF konkurrerar på marknaden med sina unika
upplevelser och unika boenden, vilket gör att vi särskiljer oss i branschen. Hos oss kommer gästen inte
för att bo utan för att uppleva. STF står för unika
värderingar, att bo hos STF är en del av en helhet.
Det är avgörande att STF ger ett mervärde jämfört
med andra boendealternativ och att vi aktivt arbetar
med revenue management. En viktigt förutsättning
är att STF fortsätter utveckla effektiva arbetssätt
och en effektiv organisation.
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BRANSCH- OCH MARKNADSRELATERADE RISKER

Konsumenttrender

Risker

Hantering

Sannolikhet

Påverkan

Låg

Hög Låg

Dagens resemönster har ändrats mot tidigare, idag
har vi mer pengar men ”mindre tid”. Det är kortare
ledtider mellan beslut och genomförd resa, digitaliseringen är stark inom branschen. Urbaniseringen
har under det senaste årtiondet ökat betydligt,
vilket även ändrat våra resemönster, gästerna har
även blivit mer globala. Konkurrensen har ökat
inte bara inom segmenten utan mellan dem. Idag
väljer gästen exempelvis mellan utlandssemestrar,
fjällvandringar och en storstadsweekend. Nya
former av friluftsaktiviteter som verksamheten
måste fånga upp, men som ibland kan stå i konflikt
med traditionella STF-aktiviteter. Kunskap om att
vistas i väglöst land har minskat. Mer specifikt
för STF är att infrastrukturen i glesbygden har
urholkats, både den kommersiella och samhälleliga
servicen har försämrats. Detta gör att de svenska
fjällen blir allt mer svårtillgängliga.
Digitala distributionskanaler

Låg

Hög Låg

Allt fler bokningar av boende sker genom de stora
bokningsmotorerna. Ett fåtal sajter har i det närmaste globalt oligopol och kontrollerar marknaden.

Konkurrens medlemmar

Låg

Markanvändning,
massturism

Miljö

Låg

Låg

Dataskyddsförordningen

Låg
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Hög

STF fortsätter att måna om miljön bl.a. att anpassa
sina transporter till miljövänligare alternativ i den
mån det fungerar i fjällvärlden.

Hög Låg

Den nya dataskyddsförordningen som trädde i
kraft den 25 maj 2018, påverkar användningen av
personuppgifter.

Hög

STF har en organisation med hög kompetens att
hantera tänkbara scenarion. God kommunikation
och dialog med andra aktörer är viktigt och en
förutsättning.

Hög Låg

Naturmiljön påverkas av bl.a. klimatförändringar,
vilket blir extra tydligt i fjällverksamheten med extrema snöförhållanden.

Hög

STF är en organisation som har mer än 130 år
på nacken, och är en av Sveriges mest etablerade
föreningar. Vi har stärkt vår retorik och därmed
tydliggjort vår relevans som förening, utökat våra
engagemangsformer och vi har stärkt vår medlems
värvning i digitala kanaler.

Hög Låg

Det finns risk att konkurrens om mark och vattenresurser kan påverka STF utifrån nya etableringar,
ändrade leddragningar, naturskydd, andra näringar
mm.

Hög

STF arbetar med att styra erbjudanden till den egna
webben/distributionskanalen, exempelvis erbjuds
bara medlemsrabatten via den egna webben. STF
har erbjudanden som ligger rätt i tiden då många
människor vill aktivera sig och STF erbjuder både
boende och upplevelser.

Hög Låg

Gränsdragningen mellan kommersiella och ideella
aktörer har blivit mindre skarp, vilket gör att det är
många fler som arbetar med värdegrund och vikten
av att göra skillnad. Sätten att aktivera sig har ökat
bl.a. genom de olika sociala medierna där det idag
är lätt att kalla till upprop eller andra aktioner. Det
finns en risk för minskat intresse för det traditionella
medlemsskapet, och att alternativa medlemsformer
växer fram.

Hög

STF hanterar de ändrade resemönstren genom att
skaffa sig goda kunskaper om aktuella trender och
resmönster, och anpassar verksamheten därefter.
Vi strävar efter att vara mer proaktiva. STF är en
aktör som tydligt kopplar ihop resan med upp
levelsen. STF har varit en drivande aktör i att få
nattågen att fortsätta gå, under 2016 samlade vi
in över 57 000 namnunderskrifter som lämnades
in till vice statsminister Isabella Lövin. I september
2017 lanserade vi Fjällets dagar, för att öka kunskaperna.

Hög

Framöver blir det att följa vad som händer och vilka
praxis som etableras, samt att etablera ett internt
samarbete (råd) för att säkra hantering av personuppgifter.
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VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

Tillgång till rätt kompetens

Risker

Hantering

Sannolikhet

Påverkan

Låg

Hög Låg

STFs framtid är i betydande utsträckning beroende
av förmågan att rekrytera, behålla och utveckla
kompetenta ledare och övriga nyckelpersoner.

Hög

STF är en attraktiv arbetsgivare och ska fortsätta
vara det. Idag spontansöker många för att man vill
arbeta hos oss, gillar våra värderingar och vad STF
står för. STF har startat arbetet med en akademi för
att säkra kompetensutvecklingen för medarbetarna.

Hög Låg
Hög
Olycksfall och sjukdom bland Låg
STF utövar ett antal aktiviteter med olika risknivåer. Alla STF guider är utbildade. STF har etablerade
gäster (i driften)
Totalt har STF ungefär 1,4 miljoner gästnätter.
krisplaner samt en bemannad jour dygnet runt året
Smittospridning, särskilt i fjällverksamheten, kan
runt. STF har bedrivit verksamhet med gäster under
påverka bilden av STF medialt även vid begränsade
lång tid, vilket skapat en riskmedveten kultur (särutbrott.
skilt inom fjällverksamheten).
Brand ute i driften

Låg

Hög Låg

STF har många fastigheter där det rör sig många
människor. Verksamheten är av sådan art att det
kan uppstå många tillfällen för brandrisk. Många
gäster lagar egen mat i våra lokaler och att många
av våra fastigheter är gamla och byggda i trä.
Finaniseringsrisker

Låg

Hög Låg

STFs verksamhet finansieras primärt av logiintäkter
och medlemskap och i princip utan bidrag.

En hållbar Svemester

Hög

STF har ett etablerat brandskyddsarbete, där vi
systematiskt arbetar med att minska brandrisken.
Brandövningar sker minst en gång per år. STF har
en väl etablerad kommunikationsrutin. Effekterna
på STFs operativa verksamhet kan bli avsevärd om
brand sker på ett större boende.

Hög

Genom ett långsiktigt arbete med att effektivisera
driften och övrig verksamhet har STFs finansiella
situation stabiliserats de senaste åren. Det långsiktiga arbetet med den strategiska planeringen
och investeringstakten gör att STF har en bättre
kontroll på framtida finansieringsbehov och bättre
kan prioritera.
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VÅR EKONOMI
Varifrån kommer pengarna?
STF är en ideell förening som finansieras
via intäkter från driften av vandrarhem,
hotell och fjällanläggningar 85 % (85 %).
Detta sker i både egen regi och genom
franchise, totalt har vi drygt 265 boenden.
Vår näst största intäktskälla är medlems
intäkter som uppgår till drygt 13,0 %
(13,1%) och är därmed viktiga för STF.
STFs tidning Turist står för drygt 0,8 %
(1,0 %) av intäkterna.
STF finansieras inte i någon högre
grad av externa bidrag, men sedan några
år tillbaka har vi arbetat med insamling
till särskilda ändamål, det enskilt största
är stötta Kungsleden som vi startade 2014.
Pengarna vi samlar in går till att rusta upp
stugorna kring Kungsleden och under
2018 har vi lagt drygt 0,4 mkr på upprust
ning. Den enskilt största bidragsgivaren
2018 var precis som tidigare år Svenskt
Friluftsliv, från vilka vi fick 3,3 mkr. Vi
fick 0,4 mkr från enskilda/privata givare.
Hur används STFs pengar?
STFs huvuduppdrag är att få fler att upp
täcka Sverige, bland annat genom att be
driva boenden i både egen och franchise
regi samt både i storstad, landsbygd och
fjäll. Huvuddelen av våra kostnader an
vänds till driften, drygt 65,5 % (64,4%).
STF äger många fastigheter i fjällen, de
flesta är av äldre modell och i behov av lö
pande upprustning. Totalt lägger vi drygt
5,9 % (5,6 %) av våra kostnader på detta.
För att vara en relevant förening och
driva den turistiska utvecklingen samt
driva opinion krävs det ekonomiska re
surser för de aktiviteter som stödjer detta
samt engagemang.

Intäkter från vandrarhem,
hotell och fjällstationer 85 %

Resurser för att driva
föreningens egna
och franchiseanläggningar 65,5 %

VÅRA INTÄKTER

STF

VÅRA KOSTNADER

Administration 11,2 %
Föreningsutveckling,
ideellt engagemang 5,4 %
Stöd till lokalavdelningarna 0,2 %
Tidningen Turist 3,5 %

Medlemsavgifter med mera 13 %

Tillsammansläger, Get Real Kids,
Upprustning Kungsleden 1,2%

Annonsförsäljning tidningen Turist 0,8 %
Erhållna bidrag och gåvor, Svenskt friluftsliv,
Kungsleden, Get real, Tillsammans 1,2 %

Kommunikation och försäljning 6,5 %
Underhåll och drift av föreningens fastigheter 5,9 %

Årets överskott 1,7 mkr förs vidare till nästa år

Några av de viktigaste aktiviteterna under
2018 har varit
• Hållbarhetsarbete
• Opionsarbete
• Tidningen Turist, som ges ut 6 gånger
per år. Under 2018 har vi även lanserat
www.turist.se
• Höstlövet, för andra gången – ett
initiativ som möjliggör för barnfamiljer,
som annars inte har möjlighet att resa,
att uppleva naturnära höstlov på våra
boenden.

• Tillsammansläger, målgrupp unga
vuxna killar/tjejer
• Downs syndrom-läger i Grövelsjön
• Det ideella arbetet i våra lokalavdel
ningar
• Fjälluffa, som vi kör för tredje året i rad,
vilket möjliggör för ungdomar mellan
18–25 år att upptäcka fjällen på ett
enkelt sätt

BIDRAG FRÅN
SVENSKT FRILUFTSLIV
Svenskt friluftsliv fördelar sedan 2010 de
statliga medlen till friluftslivets organisa
tioner. Under 2018 fick STF förutom ett
organisationsbidrag på 2 mkr (1,1 mkr)
även bidrag för att kunna genomföra läger
för barn och unga med Downs syndrom
och deras familjer samt bidrag till barnens
turistbyrå, STF Hajka och tillsammansläger.
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ÅRSREDOVISNING OCH
KONCERNREDOVISNING 2018
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STF-KONCERNEN
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Turistföreningen org. nr 802003-5955 avger följande
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2018 till 31 december 2018.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Svenska Turistföreningens (STFs) uppdrag är att få fler att upptäcka Sverige.
Föreningen bildades 1885, och är en medlemsorganisation med det övergripande
ideella syftet att främja medlemmarnas
intressen av och möjligheter till natur- och
kulturturism i Sverige.
STF gör det genom att:
• främja och utveckla friluftsliv och
turism som utgår från upplevelsen av
natur och kultur
• värna och informera om natur, kultur
och miljö i Sverige utifrån ett turistiskt
perspektiv
• verka för och sprida kunskap om hållbar turism
• erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningar och berikande aktiviteter
• i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksamhetsområden
Svenska Turistföreningen är religiöst och
partipolitiskt obunden. STFs verksamhet
finansieras i huvudsak av det som genereras av driften av fjällstationer, vandrarhem
och hotell samt av medlemsavgifter.
Koncernen STF består av moder
föreningen Svenska Turistföreningen
och det helägda dotterbolaget Svenska
Turistföreningen STF AB.
Verksamheten är organiserad enligt
följande
• Föreningsutveckling, säkra föreningens
relevans och därmed öka medlemsantalet och engagemanget
• Drift av egna anläggningar, både storstadsanläggningar och fjällanläggningar
STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

• Franchiseanläggningar, vid årets ut
gång var 207 anläggningar anslutna på
franchisebasis
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET
Resultat och omsättning

Under 2018 ökade omsättningen totalt
med 1,5 % (3,3 %) och uppgår till
362 328 tkr (356 826 tkr). För logi ökade
omsättningen med 1,8 % (2,8 %), logi
omsättningen uppgår till 164 400 tkr
(161 449 tkr).
Gästnattsutvecklingen 2018

• Fjällstugorna hade en total ökning med
1 730 gästnätter jämfört med föregående
år, en ökning med 2,6 %.
• Fjällstationerna har minskat med 5 279
gästnätter jämfört med föregående år,
en minskning med –3,3 %.
• Storstadsanläggningar ökade med 1 243
gästnätter jämfört med föregående år,
en ökning med 0,8 %
• Vandrarhem/hotell (franchise) minskade med 68 695 gästnätter jämfört
med föregående år, en minskning med
–7,5 %.
Övrigt

Under ett antal år har samtliga boenden
som drivs i egen regi utvecklat egna
konceptkompasser, d.v.s. en plan för
hur STF-boendet ska utvecklas för att
motsvara gästernas behov. Under 2018 har
vi fortsatt arbetet med motsvarande för
franchiseboenden i form av ett coachverktyg. För att realisera kompasserna tas det
årligen fram en utvecklingsplan.

Organisatoriska förändringar under
året är att vi skapat en organisation på
huvudkontoret som utgår ifrån gäst- och
medlemsperspektivet. Syftet är att stärka
gäst- och medlemsresan.
Vid årsskiftet 2017/2018 slutade liften
i Abisko att fungera. Förutom att det
påverkade gästernas transportmöjligheter
fick det ekonomiska konsekvenser. Liften
var ur bruk hela vintersäsongen men
kunde tas i bruk till starten av sommar
säsongen 2018.
I maj köpte STF vandrarhemmet
Stigbergsliden i Göteborg. Vandrarhemmet är ett komplement till STF Göteborg
City och övriga hotell/vandrarhem som vi
har i storstäderna Malmö och Stockholm.
I maj hade STF riksstämma, med de
medlemsombud som valdes till ombud
inför riksstämman 2016. Riksstämman
genomfördes i på STF Lillsved vandrarhem.
Under sommaren 2018 invigdes
restaurangen på STF Sylarna Fjällstation,
och har sedan dess haft många gäster.
Under november månad digitaliserade
och kompletterade STF tidningen Turist
med www.turist.se
STF kom på 8:e plats som den mest
attraktiva arbetsgivaren inom besöks
näringen i hela landet, och i Norrland
kammade STF hem förstaplatsen.
I december erhöll STF utmärkelsen
Årets Redovisning i den ideella sektorn,
med särskilt erkännande för hur intressentperspektiv och riskbedömningar lyftes
fram.

Förvaltningsberättelse
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AKTIEÄGARTILLSKOTT

Svenska Turistföreningen, moderföre
ningen, har tillskjutit 7 300 tkr (2 600 tkr)
i aktieägartillskott till Svenska Turistföre
ningen STF AB.

ökade med 19 % jämfört med föregående
år. En viktig del till att vi har bibehållit
antalet medlemmar är att medlemmarna
tycker att STF är en relevant förening och
att medlemmen är stolt över att vara en
del av STF.

INVESTERINGAR

Koncernens sammanräknade investeringar
för 2018 uppgick till 48,3 mkr (38,4 mkr).
De största färdigställda investeringarna
under 2018 är
• Personalboende, Abisko
17,2 Mkr
• Restaurangkök o reception,
Sylarna
10,4 Mkr
• Renovering av gästrum,
Storulvån
5,0 Mkr
• Renovering av Stugbyn,
Abisko
4,2 Mkr
• Renovering av huvudbyggnaden,
Skeppsholmen
4,7 Mkr
MEDLEMSUTVECKLINGEN

Efter 25 år med en vikande trend i
medlemsantalet har STF stabiliserat
medlemsantalet. Vid årsskiftet 2018/2019
låg STF på samma antal medlemmar som
vid föregående år, totalt 238 500 medlemmar. Värvningen av nya medlemmar var
lägre än 2017 års nivå medan antalet som
förnyade sitt medlemskap var fler. Förnyelsegraden ligger på samma nivå som
föregående år. Värvningen på webben

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

STFs långsiktiga hållbarhetsmål är ett
Sverige där det är enkelt och inspirerande
att upptäcka hållbart. Arbetet styrs av en
hållbarhetspolicy och är en integrerad
del av STFs verksamhetsplan. Vi arbetar
i första hand aktivitetsbaserat och mäter
övergripande prestanda. I den medlemsundersökning som gjordes 2018 värderade
medlemmarna STF utifrån följande
• Att kunna upptäcka Sverige hållbart
• Att väcka intresse för hållbar turism
• Att synas och höras i media gällande
hållbar turism
STF upprättar en hållbarhetsrapport
2018, se sid 58 i STFs Årsberättelse med
hållbarhetsrapport 2018.
DEMOKRATIPROCESSEN

Totalt har STF 59 medlemsombud,
utspridda över hela landet. I november
vartannat år startar valet till medlemsombud för de kommande två åren. Valen
genomförs digitalt på STFs hemsida,
men det går även att poströsta. Medlems

ombuden väljs i god tid före stämman för
att dessa ska få tid på sig att sätta sig in
i STFs verksamhet och frågeställningar
innan riksstämman.
Nyckelorden i medlemsombudsenga
gemanget är kontinuitet, kontinuerlig
dialog och delaktighet. Det ska vara både
inspirerande och stimulerande att engagera sig som medlemsombud. Medlemsombuden ska förutom aktivt deltagande i
riksstämman, ges goda förutsättningar att:
• Vara en resurs för föreningen.
• Hålla sig uppdaterad om vad som
händer i föreningen.
• Delta i olika träffar.
• Vara STF-ambassadör och ha en aktiv
dialog med medlemmarna i olika sammanhang.
FRAMTIDA HÄNDELSER

I februari 2019 hålls det första mötet med
de nyvalda medlemsombuden.
Under hela 2019 kommer STF implementera ett nytt hotellsystem på samtliga
anläggningar som drivs i egen regi. Syftet
är att få en gemensam plattform för att få
en bättre, säkrare och effektivare drift och
arbetsmiljö.
Under våren kommer STF stänga
anläggningen i Åre, då risken är stor för
ett negativt ekonomiskt resultat.

Flerårsöversikt koncernen
Tkr

2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning

306 324

302 753

291 631

275 707

255 988

Medlemsintäkter
Antal medlemmar (st)
Verksamhetsresultat
Årets resultat
Bruttomarginal, %1)
Soliditet, % 2)
Avkastning på eget kapital, % 3)
Avkastning på totalt kapital, % 4)
Medelantal anställda5)

48 025
238 506
1 783
1 715
4,8
58,4
1,1
0,7
284

47
238
8
8

46 630
236 318
20 766
20 820
9,6
57,5
14,6
8,5
266

47 124
241 672
27 966
28 081
11,4
56,0
23,1
13,0
273

49 878
252 518
1 137
1 350
4,0
51,5
1,4
0,8
269

293
826
403
485
6,2
55,2
5,6
3,1
275

1) Verksamhetsresultat före avskrivningar/rörelsens omsättning
2) Eget kapital/Balansomslutning
3) Resultat efter finansiella poster/eget kapital
4) Verksamhetsresultat plus finansiella intäkter/balansomslutningen
5) V
 id beräkning av medelantal anställda 2018, 2017 och 2016, har antal arbetade timmar dividerats med normal årsarbetstid enligt den schablonen som
anges i BFNs rekommendation, 1 920 timmar för aktiebolaget och 1 800 timmar för föreningen.
Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser
samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tkr där ej annat anges.
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RESULTATRÄKNING

KONCERNEN
Belopp i tkr

Not

Verksamhetens intäkter

1, 2

Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3
4
5, 6
7

Verksamhetens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Kostnader för handelsvaror, material
och vissa köpta tjänster
Lämnade verksamhetsbidrag till lokalavdelningar
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

8, 9
10

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11
12

Räntekostnader och liknande resultatposter

13

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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2017

2018

2017

48 025
349
4 463
306 324
3 167

47 293
649
4 259
302 753
1 872

48 025
338
3 937
38 850
–

47 293
633
3 962
38 597
–

362 328

356 826

91 150

90 485

–18 147

–18 134

–

–

–46 074
–808
–118 808
–161 165

–49 089
–843
–113 792
–152 620

–9 640
–808
–29 861
–34 303

–10 163
–843
–27 936
–33 891

–15 472

–13 822

–7 542

–6 756

–71

–123

–34

–11

1 783

8 403

8 962

10 885

–
48

–
205

–7 300
22

–2 600
147

6

Övriga rörelsekostnader

Resultat efter finansiella poster

MODERFÖRENING

2018

–116

–123

–19

–7

1 715

8 485

1 665

8 425

–

–

–

–

1 715

8 485

1 665

8 425

Räkningar
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN
Belopp i tkr

MODERFÖRENING

Not

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

14

397

0

0

0

397

0

0

0

15
16
17

127 713
9 835
40 525

96 217
6 620
35 376

127 713
409
20 135

96 217
300
15 448

18

11 469

17 879

10 936

14 774

189 542

156 092

159 193

126 739

–
22

–
22

100
22

100
22

189 961

156 114

159 315

126 861

2 472
7 171

2 206
5 553

–
–

–
–

9 643

7 759

0

0

22 738
–
5 184
12 407

19 913
–
6 176
12 025

85
21 081
1 901
2 086

118
47 321
2 611
2 320

40 329

38 114

25 153

52 370

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Förbättring på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar avseende materiella
anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

19
20

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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22

1 559

9 539

1 549

5 257

20 164

61 872

7 977

17 156

71 695

117 284

34 679

74 783

261 656

273 398

193 994

201 644
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BALANSRÄKNING, FORTS

KONCERNEN
Belopp i tkr

Not

MODERFÖRENING

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

152 738

151 022

–

–

144 854
1 665

136 429
8 425

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital i koncernen
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital i moderföreningen
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

152 738

151 022

146 519

144 854

2 335

1 114

–

–

2 335

1 114

0

0

23

25 791

23 864

24

23
1
1
54

33
2
5
55

Skulder
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-

-

938
007
665
788

7 990
978
579
37 928

12 415
1 032
1 578
41 765

106 583

121 262

47 475

56 790

261 656

273 398

193 994

201 644

264
703
599
226

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN
Belopp i tkr

Annat
eget kapital

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång 2018-01-01

142 538

8 485

Resultatdisposition av 2017 års resultat
Årets resultat

8 485

-8 485
1 715

Belopp vid årets utgång 2018-12-31

151 023

1 715

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, MODERFÖRENINGEN
Balanserat
eget kapital

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång 2018-01-01

136 429

8 425

Resultatdisposition av 2017 års resultat
Årets resultat

8 425

–8 425
1 665

Belopp vid årets utgång 2018-12-31

144 854

1 665

Belopp i tkr

STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

Räkningar

43

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

KONCERNEN
Belopp i tkr

Not

2018

2017

27

1 783
14 460

8 403
12 983

16 243

21 386

30
170
–116

70
146
–123

16 327

21 479

–1 884
–2 377
–13 765

–1 027
–2 737
17 648

–1 699

35 363

–450
–47 849
310
0

0
–38 407
277
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–47 989

–38 130

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början

–49 688
71 411

–2 767
74 178

21 723

71 411

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelseskapital
Minskning(+)/ökning(–) av varulager
Minskning(+)/ökning(–) av rörelsefordringar
Minskning(–)/ökning(+) rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av övriga finansiella anläggningstillgångar

Likvida medel vid årets slut
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KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRENINGEN

MODERFÖRENING
Belopp i tkr

Not

2018

2017

27

8 962
7 428

10 885
6 776

16 390

17 661

0
170
–19

1
146
–7

16 541

17 801

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(–) av rörelsefordringar
Minskning(–)/ökning(+) rörelseskulder

19 917
–9 315

1 287
5 519

Kassaflöde från den löpande verksamheten

27 143

24 607

–40 066
36

–30 019
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–40 030

–30 019

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början

–12 887
22 413

–5 412
27 825

9 526

22 413

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Likvida medel vid årets slut
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15–18

28
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not

1

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Års- och koncernredovisningarna upp
rättas med tillämpning av årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan föregående år.
KONCERNREDOVISNING

Svenska Turistföreningen upprättar koncernredovisning. I koncernredovisningen
ingår moderföreningen och det helägda
dotterbolaget Svenska Turistföreningen
STF AB. Ytterligare uppgifter om dotter
företaget finns i noten om finansiella
anläggningstillgångar. Dotterföretaget
inkluderades i koncernredovisningen från
och med den dag då det bestämmande
inflytandet överfördes till koncernen.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten
är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar
och skulder värderas inledningsvis till
verkliga värden vid förvärvstidpunkten.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

En transaktion i vilken föreningen tar
emot en tillgång eller en tjänst som har
ett värde utan att ge tillbaka motsvarande
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet
bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls
därför att organisationen uppfyllt eller
kommer att uppfylla vissa villkor och
om organisationen har en skyldighet att
återbetala till motparten om villkoren inte
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det
inget bidrag är det en gåva.
Gåvor redovisas enligt huvudregeln
som intäkt när de erhålls.
Bidrag redovisas som intäkt när vill
koren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld
till dess villkoren för att erhålla bidraget
uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa
kostnader redovisas samma räkenskapsår
som den kostnad bidraget är avsett att
täcka.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Nettoomsättning

Intäkter redovisas när inkomsten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt och när
huvudsakligen alla risker och rättigheter
som är förknippade med ägandet övergått
till köparen. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit
eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas,
om inget annat anges nedan, till verkliga
värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Logiintäkter och andra intäkter från fjäll
anläggningarna och de egna vandrarhemmen intäktsförs när vistelsen äger rum.
Franchiseintäkterna intäktsförs den
period betalningen avser.
Intäkter från postorderförsäljning redovisas när väsentliga risker och fördelar
övergår från säljaren till köparen vilket
sker i samband med leverans.
Nettoomsättningen redovisas exklusive mervärdesskatt, returer, rabatter,
kontokortskostnader samt agent-och
resebyråprovisioner.
I koncernredovisningen elimineras
koncernintern försäljning.

Medlemsavgifter

LEASING

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar
för medlemskap i Svenska Turistföre
ningen och intäktsredovisas under den tid
som medlemskapet avser.

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från
leasegivaren till Svenska Turistföreningen

INTÄKTSREDOVISNING
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eller dess dotterbolag klassificeras i
koncernredovisningen som finansiella
leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter
redovisas som tillgång respektive skuld i
balansräkningen. Tillgången och skulden
värderas initialt till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av
minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs
till tillgångens värde. Leasingavgifterna
fördelas på ränta och amortering enligt
effektivräntemetoden. Variabla avgifter
redovisas som kostnad i den period de
uppkommer. Den leasade tillgången skrivs
av linjärt över den bedömda nyttjande
perioden.
Leasingavtal där de ekonomiska för
delar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos
leasegivaren, klassificeras som operationell
leasing. Betalningar, inklusive en första
förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas
som kostnad linjärt över leasingperioden.
I moderföreningens och dotterbolagets
årsredovisningar redovisas alla leasingkontrakt som operationell leasing
ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar i koncernen
utgörs av lön, sociala avgifter, betald
semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en
kostnad och en skuld då det finns en
legal eller informell förpliktelse att betala
ut en ersättning.
I Svenska Turistföreningen och dess
dotterbolag förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar
organisationerna fastställda avgifter till
ett annat företag och har inte någon legal
eller informell förpliktelse att betala något
ytterligare även om det andra företaget
inte kan uppfylla sitt åtagande. Vid förmånsbestämda planer står organisationerna i allt väsentligt riskerna för att
ersättningarna kommer att kosta mer än
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förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. Svenska Turistföreningen
och dess dotterbolag redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med
K3s förenklingsregler vilket innebär att
pensionspremier betalas och dessa planer
redovisas som avgiftsbestämda planer.
SKATTER

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på
balansdagen. Uppskjutna skatter värderas
utifrån de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende
underskottsavdrag eller andra framtida
skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget
kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning.
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom
den uppfyller kraven som samhällsnyttig
enligt skattelagstiftningen.
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGS
TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Svenska Turistföreningen och
dess dotterbolag tillämpar aktiverings
modellen för internt upparbetade immateriella tillgångar både i juridisk person och
i koncernredovisningen.
Avskrivningar görs linjärt över den
bedömda nyttjandetiden. Avskrivnings
tiden för internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar uppgår till tre år.

varande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter
läggs till anskaffningsvärdet till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande
till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och
underhåll redovisas som kostnader.
I samband med fastighetsförvärv
bedöms om fastigheten väntas ge upphov
till framtida kostnader för rivning och
återställande av platsen. I sådana fall görs
en avsättning och anskaffningsvärdet ökas
med samma belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar
skrivs av systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,
beaktas i förekommande fall tillgångens
restvärde. Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte
av. Linjär avskrivningsmetod används för
övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas
Byggnader
Stomme
Tak
Fasad
Inre ytskikt
Byggnadsinventarier
och installationer
Markanläggningar
Övriga byggnader

100
20–50
25
15

år
år
år
år

10–30 år
20–50 år
20 år

Följande avskrivningstider tillämpas
Goodwill
Balanserade utgifter för programvaror

5 år
3 år

MATERIELLA ANLÄGGNINGS
TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde om nyttjande
tiden uppgår till minst 3 år och anskaffningsvärdet överstiger 22 tkr. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången.
Bidrag som erhålls för att förvärva
anläggningstillgångar minskar anskaffningsvärdet.
En materiell anläggningstillgång som
har betydande komponenter där skillnaden
i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter
utifrån varje komponents nyttjandeperiod.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvar
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Ombyggnad av annans fastighet
Datorer
Fordon
Övriga inventarier

6–20
3–5
3–4
3–10

år
år
år
år

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument som redovisas i
balansräkningen inkluderar värdepapper,
kundfordringar och övriga fordringar,
kortfristiga placeringar, leverantörs
skulder och övriga skulder. Instrumenten
redovisas i balansräkningen när bolaget
blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats
eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med
förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp
till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda
osäkra fordringar.
Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med
avsikt att innehas kortsiktigt redovisas
inledningsvis till anskaffningsvärde och
i efterföljande värderingar i enlighet med
lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärde och marknadsvärde.
I posten kortfristiga placeringar ingår
fondandelar som innehas för att placera
likviditetsöverskott på kort sikt.
Fordringar och skulder i utländsk valuta

Förskott från kunder upptas till de kurser
som rådde när respektive förskott erhölls,
eftersom återbetalningsskyldighet inte
förutses inträffa.
Kursvinster (-förluster) på rörelserela
terade fordringar och skulder redovisas
som övriga rörelseintäkter (rörelsekostnader).
Kursdifferenser avseende finansiella
tillgångar och skulder redovisas under
resultat från finansiella investeringar.
KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt
indirekt metod och visar föreningens inoch utbetalningar uppdelade på löpande
verksamheten, investeringsverksamheten
eller finansieringsverksamheten. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller ut
betalningar.
Som likvida medel klassificeras förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut
samt kortfristiga likvida placeringar som
är noterade på en marknadsplats. Spärrade medel klassificeras inte som likvida
medel. Förändringar i spärrade medel
redovisas i investeringsverksamheten.
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Uppskattningar och bedömningar

Organisationen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.
Dotterbolaget har inte redovisat någon uppskjuten skattefordran eftersom det inte bedöms som sanno
likt att underskottsavdraget kan avräknas mot överskott inom den närmaste framtiden.
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Gåvor
2018

KONCERNEN
2017

Erhållet arv

5

100

5

100

Gåva från företag och organisation

3

0

3

0

Pengagåvor från privatpersoner

341

549

330

533

Summa

349

649

338

633

Gåvor redovisade i resultaträkningen

MODERFÖRENING
2018
2017

Gåvor i form av tjänster

Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har 1 207 personer varit
engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis.
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Bidrag
KONCERNEN

MODERFÖRENING

Bidrag redovisade i resultaträkningen

2018

2017

2018

2017

188

Bidrag till Kungsleden från allmänheten

390

188

390

Bidrag från privatpersoner

255

125

0

0

Övriga bidrag från företag och organisationer

347

200

300

200

3 224

3 693

3 224

3 569

247

53

23

5

4 463

4 259

3 937

3 962

Offentliga bidrag
Arbetsmarknadsbidrag
Summa

Noten ovan avser endast intäktsförda bidrag. Insamlade men ännu ej nyttjade bidrag har skuldförts.
Dessutom har föreningen erhållit bidrag avseende förvärv av anläggningstillgångar, se not 15, 16 och 18.
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Nettoomsättning per verksamhetsgren

Nettoomsättning per verksamhetsgren

Medlem
Tidningen Turist
Fastighetsförvaltning

2018

KONCERNEN
2017

MODERFÖRENING
2018
2017

422

380

422

380

2 999

2 884

4 295

4 126

94

67

13 942

13 915

Operativ drift

302 809

299 422

20 191

20 176

Summa

306 324

302 753

38 850

38 597

Not
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Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, mm
MODERFÖRENING
2018
2017

Inköp
Försäljning

48

Noter

7,0%

7,0%

39,0%

39,0%
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Övriga rörelseintäkter

Provisionsintäkter

2018

KONCERNEN
2017

MODERFÖRENING
2018
2017

2 856

1418

0

0

Försäkringsersättning

169

233

0

0

Realisationsvinster anläggningstillgångar

102

137

0

0

18

72

0

0

21

12

0

0

3 166

1 872

0

0

Återvunna kundförluster
Kursdifferenser
Summa

Not
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Revisorns arvode och kostnadsersättning
2018

KONCERNEN
2017

MODERFÖRENING
2018
2017

612

472

301

192

3

20

0

20

615

492

301

212

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
revisionsuppdrag
övriga uppdrag
Summa

Not
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Operationell leasing

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas avseende ej uppsägningsbara leasingavtal:

2018

KONCERNEN
2017

MODERFÖRENING
2018
2017

Förfaller till betalning inom ett år

28 102

26 502

Förfaller till betalning senare än ett år
men inom fem år

51 233

52 031

807

808

Förfaller till betalning senare än fem år

51 812

33 148

1457

1507

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

29 752

29 151

610

494

533

633

Leasingtagare

Förutom hyra av externa lokaler och arrenden, avser avtalen leasing av kassaapparater, kontorsinventarier,
bilar och andra transportmedel. I koncernen exkluderas finansiell leasing av bilar och uthyrning mellan
föreningen och bolaget.
I koncernen uppgår hyreskostnaderna för egna anläggningar och lokaler till 23 786 tkr (22 792 tkr).
Hyreskontraktet till anläggningen i Göteborgs city löper på 14 år, med möjlighet att förlängas med 5 år
i taget. Av ursprunglig hyrestid återstår drygt 9 år. Hyreskontraktet för anläggningen på Gärdet är omförhandlat och löper på 10 år, med möjlighet att förlängas med 3 år i taget. Kontrakten för övriga anläggningar som drivs i egen regi förlängs i det flesta fall med 3 år i taget.
I noten ingår även hyreskontrakt avseende vandrarhem som bolaget i sin tur hyr ut till franchisetagare.
Av årets kostnadsförda leasingavgifter avser 3 472 tkr (4 242 tkr) denna typ av kontrakt. Kontrakten löper
i de flesta fall på 3 år.
Leasinggivare

Föreningen hyr ut sina fastigheter till dotterbolaget, intäkten uppår till 13 848 tkr (13 848 tkr). Kontraktet
löper på ett år i taget.
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Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2018

Antal

2017

Antal

anställda

Varav
antal kvinnor

anställda

Varav
antal kvinnor

Svenska Turistföreningen

40

28

39

27

Totalt i Moderföreningen

40

28

39

27

244

145

236

143

Totalt i dotterföretag

244

145

236

143

Totalt i koncernen

284

173

275

170

Medeltalet anställda

Svenska Turistföreningen STF AB

KONCERNEN

Fördelning ledande befattningshavare
per balansdagen

MODERFÖRENING

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Män

6

4

6

4

Kvinnor

5

7

5

7

Män

2

3

2

3

Kvinnor

4

4

4

4

17

18

17

18

Löner och
andra
ersättningar

Soc kostn
(varav pens
kostnader)

Löner och
andra
ersättningar

Soc kostn
(varav pens
kostnader)

Svenska Turistföreningen

22 411

11 457
(3 564)

21 330

11 542
(3 683)

Svenska Turistföreningen STF AB

87 325

34 948
(4 996)

81 628

32 892
(4 897)

Totalt i koncernen

109 736

46 405
(8 560)

102 958

44 434
(8 580)

Löner och andra ersättningar
fördelade mellan styrelseledamöter
m fl och anställda

Styrelse
och vd

Övriga
anställda

Styrelse
och vd

Övriga
anställda

1 822

20 589

1 823

19 507

0

87 325

0

81 628

Styrelseledamöter

Vd/Generalsekreterare
och andra ledande befattningshavare

Totalt

2018

Löner, ersättningar m m

Moderföreningen
Svenska Turistföreningen STF AB
Totalt i dotterföretag
Totalt i koncernen

2017

0

87 325

0

81 628

1 822

107 914

1 823

101 135

Ingen ersättning till styrelsen har utgått. VD är heltidsanställd i Svenska Turistföreningen och 93,5%
av marknadsmässigt pris för motsvarande befattning har fakturerats Svenska Turistföreningen STF AB
(f.å. 93,5 % ).
Av Moderföreningens pensionskostnader avser 717 tkr (f.å. 1 045 tkr) föreningens Generalsekreterare/
VD. Föregående år skedde en retroaktiv rättelse för 2016. Föreningens utestående pensionsförpliktelse till
denne uppgår till 0 tkr (f.å. 0 tkr).
Av koncernens pensionskostnader avser 717 tkr (f.å. 1 045 tkr) Generalsekreterare/VD. Koncernens
utestående pensionsförpliktelse till denne uppgår till 0 (f.å. 0).
Avtal har tecknats med Generalskreterare/VD gällande uppsägningstid på 6 månader. Avgångsveder
lag, uppgående till 12 gånger aktuell månadslön, utbetalas månadsvis i 12 månader efter uppsägnings
tidens slut med avräkning mot andra inkomster. Vid egen uppsägning har Generalsekreterare/VD
6 månaders uppsägningslön.
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Resultat från andelar i koncernföretag
MODERFÖRENING
2018
2017

Nedskrivningar

7 300

2 600

Summa

7 300

2 600

Not
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Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
		

Utdelningar
Nedskrivningar kortfristiga placeringar

2018

KONCERNEN
2017

MODERFÖRENING
2018
2017

170

146

170

146

–151

–11

–148

0

Ränteintäkter

29

70

0

1

Summa

48

205

22

147

Av övriga ränteintäkter och liknande resultatposter utgör 0 tkr (0 tkr) intäkter från andra koncernföretag.
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Räntekostnader och liknande resultatposter
2018

KONCERNEN
2017

MODERFÖRENING
2018
2017

Räntekostnader

–116

–123

–19

–7

Summa

–116

–123

–19

–7

Av övriga räntekostnader och liknande resultatposter utgör 0 tkr (0 tkr) kostnader från andra koncern
företag.
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Goodwill

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

2018-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

MODERFÖRENING
2018-12-31
2017-12-31

0

0

0

0

450

0

0

0

Utgående ack. anskaffningsvärden

450

0

0

0

Årets avskrivningar enligt plan

–53

0

0

0

Utgående ack. avskrivningar

–53

0

0

0

Utgående planenligt restvärde

397

0

0

0
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Byggnader och mark
2018-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

229 806

214 571

229 806

0

377

0

377

–614

–140

–614

–140

38 688

14 998

38 688

14 998

Utgående ack. anskaffningsvärden

267 880

229 806

267 880

229 806

Direktavskrivning mot erhållna bidrag

–15 639

–14 646

–15 639

–14 646

–108 357

–102 909

–108 357

–102 909

581

120

581

120

–6 166

–5 568

–6 166

–5 568

–113 942

–108 357

–113 942

–108 357

Ingående nedskrivningar

–10 586

–10 586

–10 586

–10 586

Utgående ack. nedskrivningar

–10 586

–10 586

–10 586

–10 586

Utgående planenligt restvärde

127 713

96 217

127 713

96 217

358

358

358

358

118 100

89 276

118 100

89 276

9 404

6 732

9 404

6 732

209

209

209

209

127 713

96 217

127 713

96 217

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ack. avskrivningar

Varav anskaffningsvärde för mark

MODERFÖRENING
2018-12-31
2017-12-31

214 571

Bokförda värden
Byggnader
Markanläggningar
Mark
Summa

Erhållna bidrag har minskat anskaffningsvärdet med 15 639 tkr (14 646 tkr). Av årets bidrag, totalt 993 tkr,
avser 700 tkr restaurangen i Sylarna och 293 tkr avser renovering av källaren i Kebnekaise.
Moderföreningens fastigheter hyrs ut till dotterbolaget för att genom dotterbolaget kunna uppfylla
föreningens ändamål. Fastigheterna ses därmed inte som förvaltningsfastigheter och något marknadsvärde
anges ej.
Flera av byggnaderna står på ofri grund.
Taxeringsvärdet uppgår till 29 900 tkr. Flera av fastigheterna saknar dock taxeringsvärde.
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Förbättring på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden
Direktavskrivning mot erhållna bidrag
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ack. avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

2018-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

MODERFÖRENING
2018-12-31
2017-12-31

14 414

13 976

502

0

–38

–64

–37

0

3 949

502

162

502

18 325

14 414

627

502

–200

–200

–200

–200

–7 594

–7 055

–2

0

0

30

0

0

–696

–569

–16

–2

–8 290

–7 594

–18

–2

9 835

6 620

409

300

Erhållna bidrag har minskat anskaffningsvärdet med 200 tkr (200 tkr). Inga bidrag har erhållits i år.
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Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden
Direktavskrivning mot erhållna bidrag
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ack. avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

Not

18

2018-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

MODERFÖRENING
2018-12-31
2017-12-31

98 874

99 387

31 794

29 441

5 369

5 684

213

48

–3 377

–8 502

–196

0

8 515

2 305

5 825

2 305

109 381

98 874

37 636

31 794

–69

0

–69

0

–63 498

–64 125

–16 346

–15 161

2 742

8 306

196

0

526

0

78

0

–8 557

–7 679

–1 360

–1 185

–68 787

–63 498

–17 432

–16 346

40 525

35 376

20 135

15 448

2018-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

Pågående nyanläggningar
MODERFÖRENING
2018-12-31
2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde

17 879

1 533

14 774

1 533

Årets investering

45 457

33 799

41 104

30 694

–258

0

–258

0

69

353

69

353

–51 678

–17 806

–44 753

–17 806

11 469

17 879

10 936

14 774

Årets erhållna bidrag
Omklassificeringar - bidrag
Omklassificeringar - taget i bruk
Utgående ack. anskaffningsvärden

Saldot för pågående nyanläggningar har minskats med erhållet bidrag för ännu ej avslutat projekt med
189 tkr (fg år 0 tkr).
Bidraget, som kommer från insamlingen ”Stötta Kungsleden”, avser delfinansiering av ny stugvärdsstuga i Aktse.

Not

19

Andelar i koncernföretag
MODERFÖRENING
2018-12-31
2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde

100

Lämnade aktieägartillskott
Nedskrivningar
Utgående anskaffningsvärde
Företagets namn

7 300

2 600

–7 300

–2 600

100

100

Antal andelar

Kapitalandel %

Bokfört värde

1 000

100%

100

Svenska Turistföreningen STF AB
Summa

100

Företagets namn
Svenska Turistföreningen STF AB

Not

20

100

Org.nr

Säte

556415-4259

Stockholm

Andra långfristiga värdepappersinnehav
2018-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

MODERFÖRENING
2018-12-31
2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde

22

22

22

22

Utgående ack. anskaffningsvärden

22

22

22

22

Summa

22

22

22

22

STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

Noter

53

Not

21

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

Förutbetalda kostnader gällande medlemsavisering

1 104

1 566

1 104

Förutbetalda hyror

6 311

6 451

0

0

267

231

267

231

0

196

0

0

Förutbetalda försäkringar
Upplupna intäkter externa vandrarhem
Upplupna investeringsbidrag
Övriga poster
Summa

Not

22

MODERFÖRENING
2018-12-31
2017-12-31

1 566

293

0

292

0

4 432

3 581

423

523

12 407

12 025

2 086

2 320

Checkräkningskredit

Beviljat belopp för checkräkningskredit uppgår i koncernen till 20 000 tkr (0 tkr) och i moderföreningen
till 0 tkr (0 tkr).

Not

23

Förskott från kunder

Förskottsbetalda researrangemang
Sålda men ännu ej utnyttjade presentkort
Summa

Not

24

2018-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

MODERFÖRENING
2018-12-31
2017-12-31

23 811

22 024

0

0

1 980

1 840

0

0

25 791

23 864

0

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

MODERFÖRENING
2018-12-31
2017-12-31

Upplupna löner och sociala avgifter

14 483

13 147

3 411

3 212

Förskottsbetalda medlemsavgifter

32 833

34 287

32 833

34 287

Övriga poster
Summa

Not

25

6 910

8 354

1 684

4 266

54 226

55 788

37 928

41 765

2018-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

4 000

4 000

0

0

20 000

0

0

0

500

0

0

2 600

2 600

2 600

2 600

26 600

7 100

2 600

2 600

Ställda säkerheter

Förtagsinteckning avsatt för hyra
Företagsinteckning för checkkredit
Äganderättsförbehåll
Fastighetsinteckning avsatt för eventualförpliktelser
Summa

MODERFÖRENING
2018-12-31
2017-12-31

Svenska Turistföreningen STF AB har en checkräkningskredit på 20 000 tkr som ej är utnyttjad.

Not

26

Eventualförpliktelser
KONCERNEN

MODERFÖRENING

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

0

0

24 000

0

Utbetalt regionalt bidrag

3 964

3 989

3 964

3 989

Summa

3 964

3 989

27 964

3 989

Borgen för koncernföretag

2017-12-31

Borgensåtagandet är lämnat för Svenska Turistföreningen STF AB’s skuld. Den återstående skuld som
borgensåtagandet avser uppgår per balansdagen till 0 tkr.
Svenska Turistföreningen, moderföreningen, har avtalat om obegränsad kapitaltäckningsgaranti till
dotterbolaget, Svenska Turistföreningen STF AB. Avtalet löper tillsvidare.

54

Noter

STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

Not

27

Poster som inte ingår i kassaflödet
2018-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

15 472

13 822

–962

–834

Avskrivningar
avgår del av leasingavgift som utgör avskrivning
Realisationsförlust

MODERFÖRENING
2018-12-31
2017-12-31

7 542

6 756

42

109

34

20

Realisationsvinst

–102

–137

0

0

Nedskrivning kortfristiga placeringar

–152

–11

–148

0

162

34

0

0

14 460

12 983

7 428

6 776

2018-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

Förändring osäkra kundfordringar
Summa

Not

28

Likvida medel i kassaflödet

Kortfristiga placeringar

MODERFÖRENING
2018-12-31
2017-12-31

1 559

9 539

1 549

5 257

Kassa och bank

20 164

61 872

7 977

17 156

Summa

21 723

71 411

9 526

22 413

Stockholm den 6 mars 2019

Peter Nygårds
Styrelseordförande

Ingrid Petersson
Vice ordförande

Andreas Aronsson

Tomas Bergenfeldt

Per Eby

Peter Fredman

Pia Jönson Rajgård

Anna Klingspor

Sara Revell Ford

Cia Åhlén Karlin
Arbetstagarrepresentant

Jonahtan Wedlund
Arbetstagarrepresentant

Magnus Ling
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 mars 2019

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor

STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

Börje Nieroth
Förtroendevald revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till representantskapet för Svenska Turistföreningen, org.nr 802003-5955
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Svenska Turistföreningen för år 2018.
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 39–55 i detta
dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderföreningens och
koncernens finansiella ställning per den
31 december 2018 och av dessas finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att representantskapet fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderföreningen och
koncernen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar
enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns
ansvar samt Lekmannarevisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen

Det är styrelsen och generalsekreteraren
som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen finns
på sidorna 1–38 i detta dokument (men
innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse
avseende dessa).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen om
fattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är
det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är
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oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har
utförts avseende denna information, drar
slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget
att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och generalsekreterarens
ansvar

Det är styrelsen och generalsekreteraren
som har ansvaret för att årsredovisningen
och koncernredovisningen upprättas och
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen ansvarar
styrelsen och generalsekreteraren för
bedömningen av föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. Den upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och
generalsekreteraren avser att likvidera
föreningen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på
misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att
en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt

eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA
använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
• Identifierar och bedömer jag riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller
på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del
av föreningens interna kontroll som
har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i
att styrelsen och generalsekreteraren
använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen. Jag drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Mina slutsatser
STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions
berättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en
förening och koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet
i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den
finansiella informationen för enheterna
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen.
Jag måste informera styrelsen om bland
annat revisionens planerade omfattning
och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som jag identifierat.

årsredovisningslagen och om årsredo
visningen och koncernredovisningen ger
en rättvisande bild av föreningens och
koncernens resultat och ställning.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning
för Svenska Turistföreningen för år 2018.
Vi tillstyrker att representantskapet
beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Lekmannarevisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt
revisionslagen och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för
förvaltningen.
Revisorernas ansvar

ningen, och därmed vårt uttalande, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god
revisionssed i Sverige använder den
auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på den auktoriserade
revisorns professionella bedömning och
övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Vårt mål beträffande revisionen av förvalt-

Stockholm den 6 mars 2019

Stockholm den 6 mars 2019

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor

Börje Nieroth
Förtroendevald revisor

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE
DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Till representantskapet för Svenska Turistföreningen, org.nr 802003-5955
Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 på sidorna
58–64 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning

Min granskning har skett enligt FARs

rekommendation RevR 12 Revisorns
yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning
av hållbarhetsrapporten har en annan
inriktning och en väsentligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning
och omfattning som en revision enligt
International Standards on Auditing och

god revisionssed i Sverige har. Jag anser
att denna granskning ger mig tillräcklig
grund för mitt uttalande.
Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 6 mars 2019

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018
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GRI INDEX
BESKRIVNING

Sidan

102-1

Organisationens namn

102-2

De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna

102-3

Lokalisering av organisationens huvudkontor

Svenska Turistföreningen
39
Rosenlundsgatan 60, Stockholm

102-4

Lokalisering av organisationens verksamhet/-er

102-5

Ägarstruktur och företagsform

102-6

Marknader som organisationen är verksam på

102-7

Den redovisande organisationens storlek

102-8

Beskrivning av personalstyrkan

102-9

Beskrivning av organisationens leverantörskedja

102-10

Väsentliga förändringar för organisationen och dess leverantörskedja under redovisningsperioden

Sverige
3, 39
Sverige
3, 39
30

102-11
Beskrivning av om och hur organisationen följer försiktighetsprincipen
102-12

Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer,
principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer

102-13

Huvudsakliga medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella lobbyorganisationer

61
Inga väsentliga förändringar under perioden
Försiktighetsprincipen fungerar vägledande i
bedömning och hantering av miljörisker,
i väsentlighetsanalysen och i utformningen
av miljöinsatser.
13, 21, 58
10

STRATEGI
102-14

Uttalande från VD

102-15

Huvudsakliga påverkan, risker och möjligheter

1
35–37

ETIK OCH INTEGRITET
102-16

Beskrivning av organisationens värdegrund, etiska principer och regler för uppförande

1–2, 14, 30, 60, 61

STYRNING
102-18

Redogörelse för organisationens föreningsstyrning

32-34

KOMMUNIKATION OCH INTRESSENTER
102-40

Intressentgrupper som organisationen har kontakt med

102-41

Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal

102-42

Beskrivning av identifiering och urval av intressenter

102-43

Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter

102-44

Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter

59–60
30
59–60
59–60
13, 59–60

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR REDOVISNING
102-45

Enheter som inkluderas i organisationens finansiella rapporter

102-46

Beskrivning av processen för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar

102-47

Redogörelse för samtliga väsentliga ämnesområden som identifierats

102-48

Förklaring till effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar
och skälen för sådana förändringar

102-49

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod

102-50

Redovisningsperiod

102-51

Datum för publicering av den senaste redovisningen

102-52

Redovisningscykel

102-53

Kontaktpunkt för frågor angående redovisningen och dess innehåll

58
13, 59–60
13, 60
60
Upprättad i enlighet med GRI Standards på
nivå Core till skillnad från tidigare år
1 januari–31 december 2018
Mars 2018
Kalenderår
Maria Lidberg, Hållbarhetsansvarig
Mail: maria.lidberg@stfturist.se
Daniel Skog, vik. hållbarhetsansvarig
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102-54

Redogörelse för rapportering i enlighet med GRI Standards redovisningsnivåer

58

102-55

GRI-index

58

102-56

Redogörelse för externt bestyrkande

58

OM STFs HÅLLBARHETSRAPPORT 2018
Svenska Turistföreningen redovisar år
ligen resultatet av hållbarhetsarbetet i
årsberättelsen. STFs hållbarhetsrapport
följer det internationella redovisningsramverket Global Reporting Initiatives (GRI)
standarder samt krav på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. Detta är STFs sjätte
hållbarhetsrapporten enligt GRI men
är från och med 2018 för första gången
upprättad i enlighet med GRI Standards
på nivå Core. I de fall GRIs standarder
inte har kunnat följas fullt ut framgår det
av kommentarer.
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GRI

Redovisningen är inte granskad av
extern part. Revisorns yttrande finns på
sid 57. Innehållet avser verksamhetsåret
1 januari–31 december 2018. Den senaste
hållbarhetsrapporten lämnades i mars
2018. STFs ambition är att hållbarhets
arbetet ska integreras i hela verksamheten, därför ingår hållbarhetsrapporten
i årsberättelsen. GRI index ovan samt
tabellen på sid 59–64 hjälper läsaren
att hitta relevant information utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetsrapporten omfattar före
ningens och föreningens helägda aktiebolags verksamhet. De franchisetagare
som är knutna till oss är införlivade i vår
värdekedja, vilket innebär att vi genom avtal kan påverka delar av deras verksamhet.
Vi har även möjlighet att påverka medlemmar, gäster och leverantörer genom avtal,
information och erbjudanden, vilket gör
att vi även ser dem som viktiga delar av
värdekedjan att jobba med.
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VIKTIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR
Inom STFs verksamheter ryms många olika hållbarhetsfrågor. En arbetsgrupp har under året arbetat fram
en lista på de 19 mest relevanta hållbarhetsfrågorna för STF. Där ryms allt ifrån klimatpåverkan och arbetet
för ökad mångfald till dialog med rennäringen och påverkansarbete för hållbar infrastruktur. Listan har stämts
av mot relevanta hållbarhetsramverk så som GRI och Agenda 2030. Listan har legat till grund för intressentdialogen och väsentlighetsanalysen.

INTRESSENTDIALOG
Våra viktigaste intressenter är våra
medlemmar. De är både förutsättningen
för vår verksamhet och anledningen till
att vi finns till. Andra viktiga intressenter
är våra ideellt aktiva medlemmar, våra
medarbetare, franchisetagare, samarbetspartners och branschkollegor. Gäster på
våra anläggningar och leverantörer av
varor och tjänster är väldigt viktiga. Vi
för en regelbunden dialog i olika kanaler
med våra intressenter för att lyssna av
och förstå vad som är viktigt inom olika
områden.

Under året har vi genomfört en större
intressentdialog med våra viktigaste
intressenter. Medlemmar, franchisetagare,
medarbetare, styrelse, samarbetspartners
och representanter för branschen har
deltagit i en enkätundersökning. Över
3 000 medlemmar svarade på enkäten.
Vi har även samlat några av våra medlemsombud för fokuserade diskussioner kring
vårt hållbarhetsarbete och prioriteringar
framåt. Detta i tillägg till de löpande
samtal vi har med alla dessa grupper i det
dagliga arbetet. Sammantaget har det gett

oss en ovärderlig grund i arbetet med att
göra en väsentlighetsanalys och utarbeta
vår strategi för kommande år.
Tabellen nedan visar vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för våra olika
intressenter, vilka åtgärder vi vidtagit för
respektive område samt våra kommunikationskanaler. Denna information baseras
på vår intressentundersökning från
augusti 2018.

INTRESSENTER

VIKTIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

STFs ÅTGÄRDER

KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE

Medlemmar

Hållbarhet är viktigt för våra medlemmar.
9 av 10 medlemmar vill kunna upptäcka
Sverige på ett hållbart sätt. Frågor som
är extra viktiga för våra medlemmar är
allemansrätten, naturresurshushållning,
verksamhetens påverkan på känsliga
naturområden och bevarandet av kultur
värden i STFs fastighetsbestånd i fjällen,
att inspirera till hållbar turism och att
tillgängliggöra natur, kultur och friluftsliv
för fler.

• Regelbundet arbete och projekt kopplat
till våra hjärtefrågor, däribland allemansrätten
• Satsningar på ökad resurseffektivitet
vad gäller transporter och avfall
• Investeringar i reningsverk och renovering i fjällen
• Kampanjer och inspiration, t.ex.
Svemester, medlemsrabatt på tåg
• Hållbarhetslöftet
• Samverkan med Håll Sverige Rent kring
nedskräpning
• STFs inkluderingsprojekt Tillsammans
och Höstlövet
• Uppföljningar och nöjd-index

• Dagliga möten på våra anläggningar
• Intressentundersökning med fokus
hållbarhet var tredje år
• M edlemsundersökning med hållbarhetsfrågor vartannat år
• M ätning av gästnöjdhet och återkoppling
i gästenkäter
• STFs webbplats
• Sociala medier
• STF Kundservice
• Tidningen Turist
• Mobilappen ”STF i fjällen”
• Upptäckarbrevet
• Lokalavdelningsnytt
• Riksstämman
• Aktiviteter och möten
i lokalavdelningarna
• Lokalavdelningarnas styrelser har tillgång till STFs intranät
• Möten, konferenser och utbildningar
• Årsberättelsen rapporterar resultat och
aktiviteter

Hållbarhet är viktigt för våra franchise
tagare. 9 av 10 franchisetagare anser att
det är viktigt att STFs boenden arbetar
hållbart. Frågor som är extra viktiga för
våra franchisetagare är att tillgängliggöra
natur, kultur och friluftsliv för fler, verka
för god infrastruktur för hållbar turism,
naturresurshushållning, att säkerställa
långsiktigt god ekonomi och hållbara in
vesteringar, att inspirera till hållbar turism
och att slå vakt om allemansrätten.

• Hållbarhetslöftet
• Tillhandahållande av utbildning, stöd och
inspiration
• Regelbundet arbete och projekt kopplat
till våra hjärtefrågor, däribland allemansrätten och infrastruktur
• STFs inkluderingsprojekt Tillsammans
och Höstlövet
• Satsningar på ökad resurseffektivitet vad
gäller transporter och avfall
• Kampanjer och inspiration,
t.ex. Svemester, medlemsrabatt på tåg
• Ekonomisk uppföljning och nöjd-index

• Intressentundersökning med fokus
hållbarhet var tredje år
• Regelbunden Nöjd franchisetagare-index
med hållbarhetsfrågor
• Nyhetsbrev
• Intranät
• STFs webbplats
• Utbildningar
• Facebookgruppen STF Hållbarhet
• Värdkonferens 1 gång/år
• Regionträffar
• M öten mellan regionansvariga och
anläggningarna
• STF Support
• M öjlighet att ingå i franchiseråd
• Franchisehandbok
• Årsberättelsen rapporterar resultat och
aktiviteter

Våra medlemmar är
också våra stamgäster.
Gruppen inkluderar
förtroendevalda och
andra aktiva i lokal
avdelningarna samt
övriga ideellt aktiva
medlemmar, så som
dugnadsarbetare,
Tillsammansledare och
stugvärdar.

Franchisetagare
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INTRESSENTER

VIKTIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

STFs ÅTGÄRDER

KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE

Medarbetare

Frågor som är extra viktiga för våra
medarbetare är att vi verkar för god in
frastruktur för hållbar turism, naturresurs
hushållning, verksamhetens påverkan på
känsliga naturområden, långsiktigt god
ekonomi och hållbara investeringar, vara
en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare
och att tillgängliggöra natur, kultur och
friluftsliv för fler.

• Regelbundet arbete och projekt kopplat
till våra hjärtefrågor, så som infrastruktur
• Satsningar på ökad resurseffektivitet vad
gäller transporter och avfall
• Investeringar i reningsverk i fjällen
• Samverkan med Håll Sverige Rent kring
nedskräpning
• Uppföljning och åtgärder kopplat till
Nöjd-Medarbetar-Index – medarbetarhälsa och arbetsmiljö
• Hållbarhetslöftet och miljömärkningar
• STFs inkluderingsprojekt Tillsammans
och Höstlövet
• Ekonomisk uppföljning och nöjd-index

• Intressentundersökning med fokus
hållbarhet var tredje år
• M edarbetarundersökning med
hållbarhetsfrågor vartannat år
• Årliga utvecklingssamtal med samtliga
medarbetare
• Information via chefer, intranät och
fackliga representanter
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
• STFs webbplats
• Sociala medier
• Årsberättelsen rapporterar resultat och
aktiviteter

Branschkollegor
och samverkanspartners

Frågor som är extra viktiga för våra
branschkollegor och samverkanspartners
är klimatpåverkan, naturresurshushållning,
verksamhetens påverkan på känsliga
naturområden, allemansrätten, att
tillgängliggöra natur, kultur och friluftsliv
för fler samt långsiktigt god ekonomi och
hållbara investeringar.

• Satsningar för att minska verksamhetens
klimatpåverkan, framför allt inom transporter, samt inspiration till medlemmar
och gäster kring klimatsmart resande
• Satsningar på ökad resurseffektivitet vad
gäller transporter och avfall
• Investeringar i reningsverk i fjällen
• Samverkan med Håll Sverige Rent kring
nedskräpning
• Regelbundet arbete och projekt kopplat
till våra hjärtefrågor, så som allemansrätten
• STFs inkluderingsprojekt Tillsammans
och Höstlövet
• Ekonomisk uppföljning och nöjd-index

• Intressentundersökning med fokus
hållbarhet var tredje år
• Regelbundna möten och avstämningar
i olika samverkansforum
• Krav och dialog vid samarbetsprojekt
• Dialog och utvärdering av strategiskt
viktiga leverantörer
• Utvärderingar och utvecklingsprojekt

STFs styrelse

Frågor som är extra viktiga för styrelsen
är att tillgängliggöra natur, kultur och fri
luftsliv för fler, allemansrätten, säkerställa
transparens, regelefterlevnad och god
affärsetik, långsiktigt god ekonomi och
hållbara investeringar, naturresurshus
hållning samt verksamhetens påverkan
på känsliga naturområden.

• STFs inkluderingsprojekt Tillsammans
och Höstlövet
• Regelbundet arbete och projekt kopplat
till våra hjärtefrågor, så som allemansrätten
• Policys och uppföljning
• Ekonomisk uppföljning och nöjd-index
• Satsningar på ökad resurseffektivitet
vad gäller transporter och avfall
• Investeringar i reningsverk i fjällen
• Samverkan med Håll Sverige Rent kring
nedskräpning

• Intressentundersökning med fokus på
hållbarhet vart tredje år
• Regelbundna styrelsemöten
• Kanslirapporter till styrelsen

VÄSENTLIGHETSANALYS
I väsentlighetsanalysen har vi analyserat
intressenternas förväntningar, vår på
verkan inom olika områden och vad vi
internt bedömer är strategiskt viktiga
utvecklingsområden som vi behöver fokusera på för att vi ska vara fortsatt relevanta
som förening. Resultatet presenteras till
höger samt i tabellen med ämnesspecifika
upplysningar på sid 61 och innebär vissa
förändringar mot föregående period.
Framför allt har våra intressenter värderat
frågor kopplat till miljö och natur högre
och internt har vi valt att lyfta mångfaldsarbetet mer.

Avgörande aspekter för att STF
ska vara relevanta även i framtiden:
• Tillgängliggöra friluftsliv, natur och kulturupp
levelser för fler
• Inspirera till hållbar turism
• Säkerställa att verksamhetens påverkan på
känsliga naturområden minimeras
• Slå vakt om allemansrätten
• Använda jordens begränsade naturresurser
hänsynsfullt och effektivt

Viktiga utvecklingsområden som STF
bedömer har stor strategisk betydelse
för utveckling och relevans framöver:

Relevanta aspekter som STF arbetar
med och övervakar men som av intressenterna inte angetts som avgörande för
STFs fortsatta relevans:
• Verka för god dialog mellan turistnäringens/
friluftslivets och rennäringens intressen
• Vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare
• Säkerställa transparens, regelefterlevnad och
god affärsetik
• Göra ansvarsfulla inköp av produkter och
tjänster till verksamheten
• Bidra till lokal samhällsnytta
• Skapa goda möjligheter för medlemmar att
engagera sig i sin förening

• Erbjuda personliga, unika och hållbara upp
levelser och boenden
• Säkerställa långsiktigt god ekonomi och hållbara
investeringar (där ett viktigt perspektiv är att
bevara och vårda kulturvärden i STFs fastighetsbestånd i fjällvärlden)
• Verka för god infrastruktur för hållbar turism
• Verka för god tillgång till leder
• Minska verksamhetens klimatpåverkan
• Arbeta för ökad inkludering och mångfald i hela
verksamheten
• Verka för möjligheten att uppleva bullerfri natur

60
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STYRNING
För att hantera för STF relevanta hållbarhetsfrågor har vi ett systematiskt arbetssätt som hjälper oss att planera, styra och
följa upp respektive område enligt en
fastlagd årscykel. Våra policyer ger oss
riktning för hur vi ska prioritera och agera.
Vår hållbarhetspolicy sätter riktningen
för hållbarhetsarbetet och där det ansetts
nödvändigt har den konkretiserats i andra
styrdokument, så som Hållbarhetslöftet,
arbetsmiljöpolicys och resepolicy.

Övergripande finns vårt långsiktiga
hållbarhetsmål om ett Sverige som är
enkelt och inspirerande att upptäcka hållbart. För våra väsentliga aspekter har vi
mål, ofta aktivitetsbaserade, och uppföljning. Styrning för varje väsentlig aspekt
framgår i tabellen nedan.
STF har många, primärt svenska, leverantörer. Stora inköp görs av byggtjänster,
mat och dryck till våra anläggningar, IToch systemtjänster, transporttjänster och

energi. Vi har en inköpspolicy och vi har
antagit och påbörjat implementeringen av
en uppförandekod för våra leverantörer,
baserad på FNs Global Compacts principer, men arbete kvarstår för att implementera den fullt ut.

ÄMNESSPECIFIKA UPPLYSNINGAR
FÖR VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSASPEKTER
I denna tabell redovisas STFs styrning, mål, uppföljning och resultat samt relevanta indikatorer
kopplat till respektive väsentlig aspekt.
Väsentliga
aspekter

Väsentlighet

Globalt mål
(Agenda
2030) Styrning

Uppföljning och resultat

Indikatorer

Sidhänvisning

Fokusområde: Ständigt utveckla vår verksamhet i hållbar riktning
Hushålla med
naturresurser och
minska verksamhetens klimat
påverkan
Denna aspekt ska
primärt tolkas som
vår direkta miljö
påverkan kopplat till
naturresurshushållning och klimatpåverkan från den
egna verksamheten.
För kommande
period har vi primärt
fokus på avfall och
transporter i vår
egen anläggningsdrift.
För perspektivet
utsläpp från gästers
resor – se aspekten
inspirera till hållbar
turism.

Hänsynsfull och effektiv hantering
av jordens resurser är en avgörande fråga för att STFs intressenter
ska uppfatta föreningen som fortsatt relevant. Klimatfrågan är en
internt högt prioriterad fråga, då
klimatfrågan är så pass allvarlig
och påverkar vår verksamhet att vi
inte kan bortse från att vi behöver
jobba med frågan på alla sätt vi
kan. STFs verksamhet innebär
inköp av varor, att bränslen förbrukas och att avfall uppstår. Effektiv
hantering av dessa aspekter är
viktigt både för att minska miljöpåverkan och ur ett ekonomiskt
perspektiv. I jämförelse med andra
aspekter av STFs verksamhet
bedömer vi att vår påverkan på
miljön i detta avseende är medelstor. Tar vi in utsläpp från gästers
transporter blir påverkan betydligt
större, se aspekten Inspirera till
hållbar turism.
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Vi har under året implementerat riktlinjer för inköp
av mat och dryck som bl.a.
innebär att endast svenskt
kött köps in och att vi inte
köper in och säljer vatten
på flaska. Vi har även tagit
ett viktigt inriktningsbeslut
kopplat till helikopter
transporter av gäster samt
lagt ambitiösa planer för
Under 2018 var målet att
att minska våra helikopter
ta fram en handlingsplan
transporter i driften. STF
för att bli mer klimat- och
Blåhammarens fjällstation
resurseffektiva. Den
har under året minskat
handlingsplanen omsätts
sina helikoptertransporter
nu i aktiviteter som ska
genomföras från 2019. För med 20 %. Genom ett
2019 är det primära fokuset examensarbete har vi
kartlagt klimatpåverkan
på avfall och transporter i
från fjällstugeverksamheten
vår egna anläggningsdrift,
och vi har även genomfört
där ingår aktiviteter kring
en LCA-studie kopplat till
att minska miljöpåverkan
från matsvinn och matavfall, olika sätt att hantera avfall
åtgärder i butikssortimentet i väglöst land. Allt detta
har lagt en bra grund för
i fjällstugorna, effektivise
hur vi nu jobbar vidare
ringar av avfalls- och
med konkreta åtgärder.
transportlogistiken, där
alla insatser har bäring på
minskade CO2-utsläpp. Då Vi följer upp våra anläggvi vet att helikopter är ett
ningars miljömärkningar
koldioxidintensitet transoch resursförbrukning.
portmedel kommer vi lägga Vi följer upp utsläpp från
stort fokus på att minska
energi, värme och transdessa transporter.
porter i den utsträckning vi
idag kan mäta det och har
hela tiden ambitionen att
utveckla uppföljningen.

6, 7, 12, Policys relevanta för
13, 15 aspekten: Hållbarhetslöftet,
Inköpspolicy, Hållbarhetspolicy, Riktlinjer för inköp av
mat och dryck, Resepolicy,
Tjänstebilspolicy, Policy för
motortrafik i fjällen samt
anläggningarnas miljömärkningar.

GRI 302-1 Energi GRI 305
1–5 Utsläpp
Egen indikator:
Andel egna anläggningar med
miljömärkning.

14, 21,
22, 64

GRI
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Väsentliga
aspekter

Väsentlighet

Avgörande fråga för att STFs
intressenter ska uppfatta före
ningen som fortsatt relevant och
här handlar det primärt om att
säkerställa att våra anläggningar
Denna aspekt ska
inte orsakar negativ miljöpåverkan
primärt tolkas som
den direkta påverkan på känslig natur. Vår direkta påverkan på känsliga naturområden
på känsliga naturområden som ligger bedömer vi vara medelstor, men
inkluderar vi gästers påverkan
inom vår kontroll.
Fokus under året har även i områden utanför vår direkta
primärt legat på vår kontroll blir påverkan stor – se
verksamhet i väglöst aspekten Inspirera till hållbar
turism.
land där vi har reningsverk i områden
med krav på hög
skyddsnivå.
För perspektivet
påverkan på naturen
från gäster – se
aspekten Inspirera
till hållbar turism.
Minimera påverkan
på känsliga naturområden

Globalt mål
(Agenda
2030) Styrning
6, 12, 14, Policys relevanta för
15 aspekten: Hållbarhets
policy, Egenkontrollprogram
STFs fastighetsavdelning
och drift ansvarar för att
miljökraven kopplat till
anläggninsdriften följs.
För innevarande och kommande år har inget mål
satts på området.

En långsiktigt god ekonomi är
förutsättningen för att kunna göra
det vi gör och utveckla verksamheten i enlighet med förväntningar
från våra intressenter. Ett viktigt
Aspekten innefattar perspektiv för våra medlemmar är
bevarandet av kulturvärden i STFs
vår långsiktiga
ekonomiska utveck- fastighetsbestånd i fjällen. Vi har
ett fastighetsbestånd i fjällen
lingsförmåga och
hur vi arbetar för att som kräver stort underhåll. Även
de investeringar som föreningens IT-infrastruktur kräver
investeringsförmåga.
görs sker utifrån
ansvar med medlemmarnas pengar och
intressen.

Policys relevanta för
aspekten: Inköpspolicy,
Hållbarhetspolicy, investeringsprogram för underhåll
och utveckling av STFs
fastigheter.

Fråga av strategisk betydelse
där vi ser att STF internt bättre
behöver spegla hur samhället ser
ut för att också bli bättre på att
tillgängliggöra natur och friluftsliv
för fler och att nå nya grupper.
Vår påverkan på samhället kan
indirekt vara stor då vi genom en
bättre representation internt kan
bli bättre på att förstå och nå nya
grupper.

10, 16 Policys relevanta för aspekten: Hållbarhetspolicy,
Hållbarhetslöftet, policys
för personalfrågor, så som
jämställdhetspolicy.

Säkerställa långsiktig god ekonomi
och hållbara
investeringar

Arbeta för ökad
inkludering och
mångfald i hela
verksamheten.
Avser primärt
inkludering och
mångfald i STFs
interna verksamhet.

Sidhänvisning

Uppföljning och resultat

Indikatorer

Under året har fokus varit
genomlysning men även
investeringar i reningsverken i Jämtland/Härjedalen.
Aspekten följs också upp
som en del av tillsynen
enligt miljöbalken.

Egen indikator:
Investeringar
avlopp och rening: vi lägger i
snitt 2 miljoner
kronor per år
på investeringar
för att säkra en
minimal miljöpåverkan från våra
fastigheter.

18, 22

Stora investeringar har
gjorts i STFs fastigheter
och IT-infrastruktur under
året. Ekonomiskt resultat
följs upp löpande under
året. Investeringsprogrammet följs upp löpande.

Egen indikator:
Flerårsöversikt
resultat.

18, 38,
40

Inkluderande arbetsklimat
och upplevd diskriminering
följs upp i den årliga medarbetarundersökningen,
men uppföljningen och
analysen kan förbättras.

GRI 405-1 Mångfald inom
styrelse, ledning
och bland anställda.

29-30,
34

GS/VD och ledningsgruppen har det övergripande
ansvaret för att verksam
heten styr mot de finansiella
målen. I slutet av 2016
fattade STFs styrelse
beslut om att satsa 150
miljoner kronor i fastighetsinvesteringar under tre år.
Målet är att under perioden
2019–2021 ha 200 miljoner
kronor i investeringsförmåga.

Ansvaret för frågan ligger
primärt hos HR-avdelningen. Nytt fokusområde, inga
tidigare aktiviteter att
Efter att ha startats upp
redovisa.
under hösten 2018 kommer fokus 2019 att vara
det interna projektet Lika
rättigheter och möjlig
heter som drivs av HR där
verksamheten genomlyses
utifrån ett mångfalds- och
inkluderingsperspektiv och
aktiviteter som stärker detta
genomförs. Vissa anläggningar har satt mål på ökad
inkludering i personalen.

Fokusområde: Möjliggöra för medlemmar och gäster att upptäcka Sverige hållbart
Avgörande fråga för att STFs intressenter ska uppfatta föreningen
som fortsatt relevant. En av våra
viktigaste frågor för att stärka vår
relevans som förening är att vi blir
Med aspekten avses tillgängliga för fler och att vi kan
tillgängliggöra friluftsliv, natur och
vårt arbete med att
kultur för fler, då vi tror på naturen
i bred bemärkelse
och friluftslivets positiva effekter
inspirera till frilufts
på människors hälsa. Vi ser att
liv, natur- och
tillgången till natur och friluftsliv
kulturupplevelser i
blivit en klassfråga, en utveckling
Sverige, inklusive
vi ser allvarligt på för samhällsutatt göra detta för
grupper som normalt vecklingen. Kan vi tillgängliggöra
friluftsliv, natur och kultur för fler
sett inte tar del av
dessa aktiviteter i så har vi en möjlighet att påverka
många människors hälsa och
stor utsträckning.
välbefinnande i positiv riktning.

Tillgängliggöra
friluftsliv, naturoch kulturupp
levelser för fler
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GRI

3, 10, 11 Policys relevanta för
aspekten: STFs ändamål,
Hållbarhetspolicy, Hållbarhetslöfte, bildpolicy.
Ansvaret för denna aspekt
vilar på hela organisationen,
men med tyngdpunkt på
föreningsutveckling, kommunikation och försäljning.

Vi har genomfört tre
nationella Tillsammansläger, Höstlövet för 30
barnfamiljer samt Fjälluffa
för 300 ungdomar.

Egen indikator: 6, 14, 15
Antal personer
som nås av
våra tillgänglig
hetssatsningar
Höstlövet,
Tillsammans och
Fjälluffa.

Målet för 2018 var att
genomföra tillgänglighetssatsningarna Tillsammans,
Höstlövet och Fjälluffa,
vilket har skett.
Inget uttalat mål för 2019.

STF – Årsberättelse med hållbarhetsrapport 2018

Väsentliga
aspekter
Inspirera till
hållbar turism
Bred aspekt som
innefattar medlemmars och gästers
påverkan. Inkluderar
hur vi med information, inspiration och
erbjudanden kan
minska gästernas
påverkan, t.ex. vid
resa och genom val
på anläggningen.

Väsentlighet
Avgörande fråga för att STFs intressenter ska uppfatta föreningen
som fortsatt relevant. Att inspirera
till att semestra hemma, eller i
Sverige, istället för att flyga långt
bort, är en väldigt viktig fråga med
stor potentiellt positiv påverkan för
utsläpp av växthusgaser. Genom
attraktiva erbjudanden, tips och
information kan vi också inspirera
våra medlemmar och gäster till
mer hållbara val, framför allt på
semestern, men även i vardagen.
På så sätt kan vi nå väldigt många
människor att göra förändringar.

Globalt mål
(Agenda
2030) Styrning
12 Policys relevanta för
aspekten: Hållbarhetspolicy, hållbarhetslöftet,
reseanledningar & ramverk
för paketering, miljö- och
hållbarhetsmärkningar.
Ansvaret för denna aspekt
vilar på hela organisationen,
men med tyngdpunkt på
föreningsutveckling, kommunikation och försäljning.
Målet för 2018 var att
utveckla kommunikationen
och skapa mer innehåll
kring hur man kan upptäcka
hållbart, vilket genomförts
via en rad aktiviteter.
Samma mål gäller för 2019.

Sidhänvisning

Uppföljning och resultat

Indikatorer

Under året har vi genomfört ett flertal aktiviteter på
detta område: Svemester
kampanjen, lansering
av kortspelet Klimatkoll,
medlemsförmåner på
klimatsmarta transporter,
klimatberäknade paket
samt ett kontinuerligt
fokus i Upptäckarbrevet,
aktiviteter som även följs
upp avseende räckvidd
och konvertering. Vi deltar
även i ett MISTRA-finansierat forskningsprojekt
kring hållbar konsumtion
utifrån ett resande- och
semesterperspektiv som
ger oss värdefulla verktyg
för att jobba vidare med
detta område.

Egna indikatorer:
Fråga i
medlemsunder
sökningen/
hållbarhetsindex
Användningen av
medlemsförmån
på SJ.

4, 12,
14, 15,
21

Egna indikatorer:
Andel anläggningar som
avlagt hållbarhetslöftet samt
andel egna anläggningar med
miljömärkning.

14, 16,
21

Vi mäter och följer upp
hur vi uppfattas på detta
område i medlemsundersökningen, ett resultat som
förbättrats sedan förra
mätningen 2016.
Erbjuda personliga,
unika och hållbara
upplevelser och
boenden
Gäller hela vårt
utbud, både egna
anläggningar och
franchisetagare
Under innevarande
och nästa år har
vi primärt fokus på
boenden.

Våra medlemmar och franchise
tagare tycker det är viktigt att
STFs boenden håller en hög
hållbarhetsprofil. Genom unika
boenden inspirerar vi fler att
upptäcka Sverige och hållbarhet
är en viktig del av vår boende
produkt. Det är också genom våra
boenden som vi möter många av
våra medlemmar och kan inspirera
till mer hållbara upptäckter. Den
samlade påverkan från våra
boenden bedömer vi också vara
stor, så mer hållbara praktiker på
boenden har stora effekter. Att vi
inspirerar till upplevelser där man
tar sig fram för egen maskin, så
som vandring, cykling, paddling
och skidåkning innebär aktiviteter
med låg miljöpåverkan.

Vid årets slut har 54 % av
STFs anläggningar avgett
hållbarhetslöftet. Det
innebär att vi inte når årets
mål på 66 %. Vi vet dock
att de flesta anläggningar
kommit igång bra med att
förbereda sig för att kunna
avge löftet. Det i kombination med att vi genomfört
färre anläggningsbesök än
STF har som mål att 100 % vi planerat under hösten
gör att vi tror att vi ändå
av alla anläggningar ska
kommer nå målet om
ha avgett hållbarhetslöftet
100 % i slutet av 2019.
i slutet av 2019. För 2018
Vi har under året även följt
var målet 66 %.
upp hur hållbarhetslöftet
efterlevs. Två områden
uppfylls helt, resterande
områden har förbättringspotential.

Policys relevanta för
aspekten: Hållbarhetspolicy,
STFs boproduktstrategi,
Hållbarhetslöftet, ramverk
för paketering, miljö- och
hållbarhetsmärkningar av
boenden och arrangemang.
Ansvaret för boproduktstrategin ligger hos Franchiseavdelningen.

Resultat i
gästenkät.

Vi mäter hur våra gäster
uppfattar vårt hållbarhetsarbete genom vår
gästenkät.
Fokusområde: Påverka förutsättningarna för en hållbar turistisk utveckling i samhället
Avgörande fråga för att STFs intressenter ska uppfatta föreningen
som fortsatt relevant. Allemans
Avser primärt vår roll rätten är mycket viktig för allas
som påverkande in- möjlighet att uppleva naturen och
stans, men även vår en förutsättning för stora delar
kommunikation kring av vår verksamhet. Det är mycket
viktigt att alla förstår vikten av att
allemansrätten.
värna om vår natur, bli delaktiga
och ta ansvar. Vi har en bevakande roll och ser att vår möjlighet
att påverka är medelstor.

3 Policys relevanta för
aspekten: Våra 9 riktlinjer
för turism, frilufts-, natur
och kulturfrågor, Hållbarhetspolicy.

Verka för god infra- För att Sverige ska vara ett land
struktur för hållbar som är enkelt att upptäcka på ett
hållbart sätt krävs en infrastruktur
turism
som möjliggör transporter med
klimatsmarta färdmedel. Det är
Avser primärt vår
roll som påverkande också viktigt utifrån att hela
Sverige ska kunna leva av turism.
instans.
Där är mobilnät och bredband en
viktig fråga. Här kan vi bli bättre
på att prata för hela Sverige, inte
bara fjällen. Vår påverkande roll
i frågan innebär att vi direkt inte
kan påverka denna fråga själva,
men påverkan på miljö och samhälle av en fungerande och hållbar
infrastruktur ska inte underskattas.

9, 11 Policys relevanta för
aspekten: Hållbarhetspolicy.
Vi bedriver påverkans- och
opinionsarbete kring våra
hjärtefrågor, där infrastruktursfrågan är en.

Slå vakt om
allemansrätten
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Vi bedriver påverkans- och
opinionsarbete kring våra
hjärtefrågor, där allemansrätten är en. För att nå
framgång i frågan samverkar vi ofta med andra
organisationer.

Vi genomför löpande aktivi
teter men aspekten har ej
målsatts 2018 eller 2019.

Under 2018 har STF
utvecklat en allemansrättsskola för barn som kommer
att implementeras i större
skala under 2019.
Allemansrätten finns även
med som tema i många
av våra andra satsningar,
så som Tillsammans och
Fjälluffa, samt att det finns
information på våra anläggningar om allemansrätten,
ofta på flera språk.

Indikator saknas.
Endast kvalitativ
beskrivning av
aspekten.

11

2018 kom beskedet att
nattågen norrut kommer att
rulla dagligen igen, vilket
var en stor seger och ett
resultat av vår tidigare
insats "Rädda nattågen".
Under 2018 har vi säker
ställt fortsatt trafik till
hållplatsen Kebnats samt
drivit opinion för mobil
nätets utbyggnad kring
STF Kalvefalls gård.

Indikator saknas.
Endast kvalitativ
beskrivning av
aspekten.

10–11

GRI
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Väsentliga
aspekter

Globalt mål
(Agenda
2030) Styrning

Väsentlighet

Uppföljning och resultat

Vi inspirerar till friluftsliv där man
tar sig fram för egen maskin.
Vandring, cykling, paddling
Avser primärt vår roll och skidåkning är exempel på
som påverkande in- aktiviteter som i sig har väldigt
stans, men även vårt låg miljöpåverkan och har många
positiva sidor. De kräver dock en
eget arbete för att
tillgängliggöra leder infrastruktur av leder för att vara
tillgängliga för många. Sverige
och vandring.
har en fantastisk natur att vandra
i men många vandringsleder är
mycket dåligt underhållna. Det är
också viktigt att underhålla cykel-,
kanot- och skidleder. Frågans
potential och därmed positiva
påverkan på miljö och samhälle
är stor i sig, men genom vår roll
som i första hand en påverkande
instans är den medelstor.

3, 9 Policys relevanta för
aspekten:
Våra 9 riktlinjer för turism,
frilufts-, natur och kultur
frågor, Hållbarhetspolicy.

Buller, framför allt i fjällen, är en
fråga som engagerar många av
STFs medlemmar. Det är alltid en
fråga om olika intressen som ska
samsas, men vi ser att det med
Avser primärt vår
roll som påverkande tydligare planering och samverkan kan gå att tydligare separera
instans, men även
områden för det rörliga friluftslivet
vårt eget arbete för
att bidra till bullerfria där bullerfritt är en viktig del, och
områden för andra syften. Buller
miljöer. Gäller
i sig är en viktig miljö- och hälso
primärt i fjällmiljö.
fråga, men genom vår roll som
framför allt påverkande instans är
vår påverkan i frågan medelstor.

3, 11 Policys relevanta för
aspekten: Våra 9 riktlinjer
för turism, frilufts-, natur
och kulturfrågor, Hållbarhetspolicy.

Verka för god
tillgång till leder

Vi bedriver påverkans- och
opinionsarbete kring våra
hjärtefrågor, där tillgång till
leder är en.

Indikatorer

Vissa av STFs lokalavdelningar och franchisetagare
är aktiva i skötsel av leder,
några har dessutom anlagt
egna leder.

GRI 203-1 – indirekt ekonomisk
påverkan från infrastrukturinvesteringar – Avser
i det här fallet
Vi fortsätter bedriva insam- insamlingskampanjen Stötta
ling till kampanjen Stötta
Kungsleden och följer upp Kungsleden.
insamlade medel.

Sidhänvisning
9, 10

Under 2018 har STF
initierat en vandringssatsning som kommer att
implementeras i större
skala under 2019.

Verka för möjligheten att uppleva
bullerfri natur

Aspekten har ej målsatts
2018. Fokus 2019 är aktivi
teter kopplat till helikopter
och terrängkörning.

Ingen uppföljning kopplat
till denna aspekt i nuläget.
Under året har STF verkat
som remissinstans för
översynen av terrängkörningslagen samt lagt
grunden för att på sikt nå
minskat buller från helikoptertrafiken i fjällen.

Indikator saknas.
Endast kvalitativ
beskrivning av
aspekten.
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DIAGRAM OCH KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
GRI 302-1 Energianvändning inom organisationen
2016

2017

2018

Förändring 2017–2018

MWh

6 093

5 868

5 584

–5%

kWh/gästnatt

18,87

18,53

18,02

–3%

2016

2017

2018

Förändring 2017–2018

39

36

32

–9%

0

0

0

Oförändrat

Kommentar

Energianvändningen för egna anläggningar minskar något
under 2018, troligtvis på grund av den varma sommaren.
Siffrorna omfattar egna anläggningar (inklusive kansliet
men exklusive båten Af Chapman) men ej värmeanvändning.
All el är upphandlad från 100% förnybara källor. Energi
och gästnätter i fjällstugor ingår ej i siffrorna.

GRI 305 utsläpp – CO2 utsläpp

Förmånsbilar (Scope 1)
Elektricitet (Scope 2)
Tjänsteresor med flyg (Scope 3)

27

39

31

–20%

Tjänsteresor med tåg (Scope 3)

0,0030

0,0035

0,004

+14%

Helikoptertransporter (Scope 3)

190

214

199

–7%

Kommentar

Vi ser en generellt positiv utveckling med minskade
koldioxidutsläpp under 2018. Antalet tjänsteresor med
tåg har ökat vilket är glädjande och utsläppen från såväl
flyg och förmånsbilar minskar på grund av färre körda
kilometer. Tjänsteresornas utsläpp har totalt minskat med
15% jämfört med föregående år, bland annat på grund av
ny resepolicy. Energianvändningen i egna anläggningar har
även minskat under 2018. Utsläpp från värme och bränslen
från övriga transporter har inte kunnat beräknas.

TABELL FÖR LAGKRAVET
Information som ska lämnas i enlighet med ÅRL.
Sidan

64

Personal

29, 30, 35–37

Miljö

13, 14, 18, 21, 22, 58, 61–64

Anti-korruption

13, 61. Vi har inte fått in några indikationer på mutor eller korruption under året.
Inga överträdelser rapporterade 2018.

Mänskliga rättigheter

14, 29–30, 59, 60. Inga överträdelser rapporterade 2018.

Sociala förhållanden

13, 14, 15, 29, 30, 35–37

GRI
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GÄSTRECENSIONER
I mer än fem år har vi mätt med en gemensam mall hur nöjda våra
gäster är. Vi mäter upplevelserna i princip på samtliga anlägg
ningar som vi driver i egen regi och vi uppmanar våra franchise
anläggningar att göra motsvarande mätningar. Vi mäter allt ifrån
städning, restaurang, bemötande/service i receptionen, samt
prisvärdhet.
Att vi mäter gästrecensioner gör att vi blir bättre på att leverera
det gästerna vill ha.
FAKTA

2018

2017

2016

STF Totalt

64

56

58

Fjällstationer

68

64,5

65

Hotell & vandrarhem, storstad

55

55,9

57

Fjällstugor

81

84,5

82

Nöjd gästindex, egna anläggningar

PRODUKTION: STF i samarbete med Addira. TRYCK: Åtta45. FOTO: Gösta Fries – omslag, 5, 26, Anette Andersson – B, 1, 2, 4, 6, 9, 17, 18, 19, 21, 24, 38,

Gunilla Ericson B, 9, Jenny Engström 1, 10, 18, Per Englund 4, 8, 29, 31, 37, Mårten Leo 5, 34, Susanna Lustig 8, Eva Kuylenstierna Areskoug 8,
Monika Brandtberg 8, Linda Gustafsson 9, Bernt Kärrdin 11, Elisabet Nyström 11, Veikko Teeriniemi 11, Eva Rennemo 11, Svemester 12,
Sofie Jorsell 15, Charlotte 15, Klaus Kernchen 16, Fredrik Waller 17, Mårten Wikner 17, Carl Johan Ingeström 18, Fredrik Söderström 18, Henrik Måhlberg 21,
Claes Herrlander 21, David Erixon 22, Jörgen Bengtsson 22, Maria Persson 22, Carl Crafoord 22, Mojo Andersson 22, Johan Strandberg 22,
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VÅR HISTORIA

MEDLEMSUTVECKLINGEN UNDER 133 ÅR
50-talet med
bilismens framväxt
gör att resandet ökar
och därmed antalet
STF-medlemmar.
I slutet av 60-talet växer
charterturismen fram
med utlandssemestrar.

350 000
300 000
250 000
200 000

1885
STF grundas
för att göra fjällen
tillgängliga.
Vi bygger fjällstugor
och rösar leder, ger
ut fjällkartor och lägger ut båtar.

Energikrisen i början
av 70-talet gör att resor
utomlands minskar.
En debatt om resandets
miljöpåverkan tar också
fart och resandet inom
Sverige ökar
återigen.

1933
öppnar det första
vandrarhemmet
och 1938 införs
semesterlagen.

100 000
50 000
1885

1900

1915

Rosenlundsgatan 60, Box 17251
104 62 Stockholm

1935

Under
2017 ökar antalet
medlemmar reellt för
första gången sedan
1990. Under 2018 stod
medlemsutvecklingen still
men andelen yngre
medlemmar ökar.

Med
Interrailkortet når
STF en medlemspeak
i början av 90-talet. När
intresset för Interrail
kortet går ner dalar
STFs medlemskurva.

150 000

0

Engagemang
tar sig andra uttryck
och trots att svenskarnas
engagemang i olika frågor är
större än någonsin minskar
lojaliteten mot organisationer
under 2000-talet. Ökningen
2001 beror på att vi inför
kategorin ”barnmedlem”.

1955

Telefon 08-463 21 00

1970

1990

2001

www.svenskaturistforeningen.se

2018

