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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 boenden och leverantörer av varor och tjänster är
också 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. Vi genomförde en
större intressentdialog med våra viktigaste
intressenter 2018, då medlemmar, franchisetagare, medarbetare, styrelse, samarbetspartners och representanter för branschen
fick delta i en enkätundersökning. Över
3 000 medlemmar svarade på enkäten.

Detta i tillägg till de löpande samtal vi har
med dessa grupper i det dagliga arbetet.
Underlaget har använts till att göra en väsentlighetsanalys och utarbeta vår strategi
för perioden 2019–2021.
Under 2020 har vi framför allt fört
dialog med vår styrelse, franchiserådet och
våra medlemsombud och den visar att våra
prioriteringar är rätt.

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 samt löpande dialog.
INTRESSENTER

MEDLEMMAR
Våra medlemmar är också
våra stamgäster.
Gruppen inkluderar förtroendevalda och andra aktiva
i lokalavdelningarna samt
övriga ideellt aktiva medlemmar, så som dugnadsarbetare, tillsammansledare och
stugvärdar.

FRANCHISETAGARE

MEDARBETARE
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VIKTIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

STFs ÅTGÄRDER

KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE

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

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

• Dagliga möten på våra boenden
• Intressentundersökning med fokus
hållbarhet var tredje år
• Medlemsundersökning med
hållbarhetsfrågor
• Mätning av gästnöjdhet och återkoppling
i gästenkäter
• STFs webbplats
• Sociala medier
• STF kundservice
• Tidningen Turist
• STFs mejlutskick
• Lokalavdelningsnytt
• Riksstämman
• Beslutar verksamhetsinriktning
• 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 fri
luftsliv för fler, verka för god infrastruk
tur för hållbar turism, naturresurshus
hållning, att säkerställa långsiktigt god
ekonomi och hållbara investeringar, 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 alle
mansrätten och infrastruktur
• STFs inkluderingsprojekt Tillsammans
• 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 håll
barhet var tredje år
• Regelbunden nöjd franchisetagare-index
med hållbarhetsfrågor
• Nyhetsbrev
• Intranät
• STFs webbplats
• Utbildningar
• Facebookgruppen STF hållbarhet
• Regionträffar
• Möten mellan regionansvariga och anlägg
ningarna
• STF support
• Möjlighet att ingå i franchiseråd
• Franchisehandbok
• Årsberättelsen rapporterar resultat och
aktiviteter

Frågor som är extra viktiga för våra
medarbetare är att vi verkar för god
infrastruktur för hållbar turism, na
turresurshushållning, verksamhetens
påverkan på känsliga naturområden,
långsiktigt god ekonomi och hållbara
investeringar, vara en ansvarsfull och
attraktiv arbetsgivare och att tillgäng
liggöra 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 – medarbetar
hälsa och arbetsmiljö
• Hållbarhetslöftet och miljömärkningar
• STFs inkluderingsprojekt Tillsammans
• Ekonomisk uppföljning och nöjd-index
• STFs hållbarhetsutbildning

• Intressentundersökning med fokus
hållbarhet var tredje år
• Medarbetarundersökning 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
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INTRESSENTER

BRANSCHKOLLEGOR OCH
SAMVERKANSPARTNERS

STFs STYRELSE

VIKTIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

STFs ÅTGÄRDER

KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE

Frågor som är extra viktiga för våra
branschkollegor och samverkanspart
ners är klimatpåverkan, naturresurs
hushållning, verksamhetens påverkan
på känsliga naturområden, allemans
rätten, att tillgängliggöra natur, kultur
och friluftsliv för fler samt långsiktigt
god ekonomi och hållbara investe
ringar.

• Satsningar för att minska verksam
hetens klimatpåverkan, framför allt
inom transporter, samt inspiration till
medlemmar och gäster kring klimat
smart 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 allemans
rätten
• STFs inkluderingsprojekt Tillsammans
• Ekonomisk uppföljning och nöjd-index

• Intressentundersökning med fokus håll
barhet 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

Frågor som är extra viktiga för styrel
sen är att tillgängliggöra natur, kultur
och friluftsliv för fler, allemansrätten,
säkerställa transparens, regelefter
levnad och god affärsetik, långsiktigt
god ekonomi och hållbara investe
ringar, naturresurshushållning samt
verksamhetens påverkan på känsliga
naturområden.

• STFs inkluderingsprojekt Tillsammans
• Regelbundet arbete och projekt kopplat
till våra hjärtefrågor, så som allemans
rätten
• 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
• Verksamhetsplan och budget
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Vad tycker våra intressenter om
vårt hållbarhetsarbete?
Vi följer löpande upp hur våra medlemmar, franchisetagare, medarbetare och gäster uppfattar
STFs hållbarhetsarbete. Det är viktiga nyckeltal i vår hållbarhetsstyrning.
Under 2020 har coronapandemin
inneburit stora förändringar för STFs
verksamhet på grund av reserestriktioner
och de medföljande kraftigt försämrade
ekonomiska förutsättningarna.
En konsekvens av de neddragningar
som STF tvingats genomföra under 2020

är att tjänsten som hållbarhetsansvarig
har dragits in. Efter att rollen under ett
antal månader varit vakant har den under
hösten 2020 fördelats mellan befintliga
tjänster på STFs kansli.
En annan konsekvens har varit att
många av de undersökningar som plane-

rats att genomföras under 2020 såsom
medlemundersundersökningen har stoppats på grund av ekonomiska skäl. Detta
innebär att vissa av diagrammen nedan
inte har uppdaterats sedan föregående år.

Vad tycker våra medlemmar?

HÅLLBARHETSINDEX

Vartannat år gör vi en medlemsundersökning där vi bland annat ställer frågor om vårt
hållbarhetsarbete. Den planerade medlemsundersökningen år 2020 fick dras in på grund
av de ekonomiska effekterna av pandemin. Vid senaste undersökningen år 2018 hade betyget stigit på alla områden, vilket vi tolkar som att vi är på rätt väg i våra prioriteringar.
Vårt hållbarhetsindex är en sammanvägning av resultatet i medlemsundersökningen.

66

Resultat i medlemsundersökningen 2018.
Medlemmarna värderar STF utifrån:
Att arbeta för att kunna
upptäcka Sverige hållbart
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Vad tycker STFs medarbetare?
Varje år görs en medarbetarundersökning där frågor om STFs hållbarhetsarbete finns
inkluderade. Betyg över 70% ska ses som en godkänd nivå. Efter en nedgång 2018 ser vi
att medarbetarnas uppfattning om STFs hållbarhetsarbete återigen går i positiv riktning.
Vi tror att vårt ökade fokus på att minska transporter, framför allt med helikopter, har
påverkat detta. På grund av coronapandemin har dessa siffror ej uppdaterats under 2020.
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Resultat i medarbetarundersökningen:
STF som hållbar organisation
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Vad tycker våra franchisetagare?
Vanligtvis görs årligen en undersökning av hur våra franchisetagare uppfattar vårt
samarbete, där även frågor om hållbarhetsarbetet finns med. Vi ser att man år från år ger
oss bättre betyg. Man anser också att hållbarhetsarbetet blir mer och mer viktigt för den
egna verksamheten och resultatet. År 2020 genomfördes dock inte undersökningen av
kostnadsskäl och här redovisas de senaste tillgängliga resultaten.
Resultat från franchiseundersökningen:
Hur skulle du betygssätta STF
vad gäller följande?
6 Betyg 1–6

Resultat från franchiseundersökningen:
Hur viktiga upplever du att hållbarhetsfrågorna är för din verksamhet/ditt resultat?
6 Betyg 1–6
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HÅLLBARHETSFRÅGORNA
BLIR MER OCH MER
VIKTIGA FÖR RESULTATET

2019

Hålla en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil
Ger stöttning i miljöarbetet

Vad tycker våra gäster?
Vi följer löpande upp nöjdheten hos våra gäster genom en gästenkät. Där finns en fråga
om man som gäst känner att STF tar ansvar för miljö och samhälle, som ligger stadigt på
ungefär samma nivå år från år, en nivå vi bedömer som hög.

Resultat från gästenkät:
STF tar ansvar för miljö och samhälle
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8

2020

8,72

6
4
2
0

2016

2017

2018

2019

2020

Total poäng per år för alla anläggningar
där maxpoäng är 10.
Över 8 = Godkänt
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V Väsentlighetsanalys
Ä
s verksamheter ryms många olika
hållbarhetsfrågor. Vart tredje år gör STF en
S grundlig genomgång av verksamhetens vikhållbarhetsfrågor och vår påverkan.
E tigaste
Det gjordes senast 2018 och resulterade i
strategi med fokusområden som ligger
N den
fast för perioden 2019–2021. Då gjordes
en genomlysning av vår verksamhet
T också
utifrån Agenda 2030 och de 17 globala
L hållbarhetsmålen.
I väsentlighetsanalysen har vi analyserat
intressenternas förväntningar, vår påverkan
I inom olika områden och vad vi internt
är strategiskt viktiga utvecklingsG bedömer
områden som vi behöver fokusera på för att
ska vara fortsatt relevanta som förening.
H viResultatet
presenteras till höger samt i tabellen med ämnesspecifika upplysningar på
E nästa sida. I år har det inte skett några större
T förändringar mot föregående år.
INOM STF

Avgörande aspekter för att STF ska vara
relevanta även i framtiden:

• Verka för god tillgång till leder

• Tillgängliggöra friluftsliv, natur och kultur

• Arbeta för ökad inkludering och mångfald i

•
•
•
•

upplevelser för fler
Inspirera till hållbar turism
Säkerställa att verksamhetens påverkan
på känsliga naturområden minimeras
Slå vakt om allemansrätten
Använda jordens begränsade naturresur
ser hänsynsfullt och effektivt

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

• Minska verksamhetens klimatpåverkan

hela verksamheten
• Verka för möjligheten att uppleva bullerfri

natur
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 turist

•

• Erbjuda personliga, unika och hållbara

upplevelser och boenden

•

• Säkerställa långsiktigt god ekonomi och

näringens/friluftslivets och rennäringens
intressen
Vara en ansvarsfull och attraktiv arbets
givare
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

hållbara investeringar (där ett viktigt per
spektiv är att bevara och vårda kulturvär
den i STFs fastighetsbestånd i fjällvärlden)
• Verka för god infrastruktur för hållbar
turism

•

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, IT och systemtjänster, transporttjänster och energi.

•
•

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

6

STF – Hållbarhetsrapport 2020

Ämnesspecifika upplysningar för
väsentliga hållbarhetsaspekter
VÄSENTLIGA
ASPEKTER

VÄSENTLIGHET

FN-MÅL

STYRNING

UPPFÖLJNING
OCH RESULTAT

GRIINDIKATOR

SIDA 2020
Årsredovisning

FOKUSOMRÅDE: Ständigt utveckla vår verksamhet i hållbar riktning
HUSHÅLLA MED
NATURRESURSER OCH
MINSKA VERKSAMHETENS KLIMATPÅVERKAN

6, 7, 12, • Policys relevanta för aspekten: • På grund av coronapande
13, 15
Hållbarhetslöftet, Riktlinjer
min blev matavfallsmät
för inköp av mat och dryck,
ningarna under 2020 inte
Resepolicy, Bilpolicy, Policy
fullständiga. De mätningar
för motortrafik i fjällen samt
som gjordes i mars 2020
anläggningarnas miljömärk
genomfördes enligt plan
ningar.
men visar inte på några till
• Under 2020 har vi haft ett
förlitliga siffror då pandemin
fortsatt fokus på avfall
redan vid denna tidpunkt
och transporter i vår egen
påverkade resultaten. Som
anläggningsdrift, där ingår
marens mätningar kunde
aktiviteter kring att minska
inte genomföras enligt plan.
miljöpåverkan från matsvinn • Egna boenden i väglöst land
och matavfall, åtgärder i
har arbetat med att minska
butikssortimentet i fjällstu
behovet av helikopter
gorna, effektiviseringar av av
transporter genom utökade
falls- och transportlogistiken,
förvaringsutrymmen och
där alla insatser har bäring på
bättre transportlogistik. To
minskade CO2-utsläpp.
talt sett minskade utsläppen
• Under 2021 har vi ett fortsatt
från helikoptertransporter
fokus på att minska utsläppen
med 33 procent jämfört
från transporter i väglöst
med 2019, de ökade dock
land. STFs egna boenden
marginellt med 4 procent
kommer även att arbeta med
räknat per gästnatt. Antalet
effektisering och digitalise
gästnätter nästan halverades
ringsåtgärder för att minska
2020 på grund av pandemin.
utsläppen ytterligare. Under
• Målen för utsläppsminsk
2021 kommer även en vägled
ningar från helikopter
ning för laddstolpar för STFs
transporter och tjänsteresor
boenden att tas fram.
nåddes därmed, men pan
demin är en delförklaring till
2020 års minskningar.

GRI 302-1 –
Energi
GRI 305 1-5
Utsläpp

44 samt
sid 10 i
denna
bilaga

MINIMERA PÅVERKAN
PÅ KÄNSLIGA
NATUROMRÅDEN

6, 12, 14, • Policys relevanta för aspekten: • Under året har samarbetet
15
Hållbarhetspolicy, Egenkon
med Håll Sverige Rent lett
trollprogram, Besökskalen
till fler skräpmätningar, pås
der.
holkar och andra insatser.
• STFs fastighetsavdelning och
Resultatet från Storulvån där
drift ansvarar för att miljökra
längst mätserie finns visar
ven kopplat till anläggnings
på en minskning på hela 80
driften följs.
procent av nedskräpningen.
• För innevarande år har inget • Under Vandringens dag år
mål satts på området.
2020 var en nyhet skräpp
• Under 2021 är målet
lockarvandringar vilket
att samarbeta med
bland annat erbjöds utmed
Håll Sverige Rent kring att
Jämtlandstriangeln. Vi läg
minska nedskräpningen på
ger i snitt 2 miljoner kronor
fjället men även i storstad och
per år på investeringar för att
att fortsätta använda och följa
säkra en minimal miljöpå
upp besökskalendern.
verkan från våra fastigheter.
• Aspekten följs också upp
som en del av tillsynen enligt
miljöbalken.
• Vi har också implementerat
en besökskalender som ska
styra besökare till områden
med mindre tryck.

Egna
indikatorer:
Investering
ar i avlopp
och rening.

11, 13–14

Hänsynsfull och effektiv han
tering av jordens resurser är
en avgörande fråga för att
STFs intressenter ska upp
fatta föreningen som fortsatt
Denna aspekt ska primärt relevant. Klimatfrågan är
tolkas som vår direkta
en internt högt prioriterad
miljöpåverkan kopplat till fråga, då klimatfrågan i sig
naturresurshushållning
är så pass allvarlig att vi inte
och klimatpåverkan från kan bortse från att vi behö
den egna verksamheten. ver jobba med frågan på alla
sätt vi kan. STFs verksamhet
För perspektivet utsläpp innebär inköp av varor, att
från gästers resor – se
bränslen förbrukas och
aspekten inspirera till
att avfall uppstår. Effektiv
hållbar turism.
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.

Avgörande fråga för att STFs
intressenter ska uppfatta
föreningen som fortsatt
relevant och här handlar det
Denna aspekt ska primärt primärt om att säkerställa
tolkas som den direkta
att våra anläggningar inte or
påverkan på känsliga
sakar negativ miljöpåverkan
naturområden som ligger på känslig natur. Vår direkta
inom vår kontroll. Fokus
påverkan på känsliga natur
har fortsatt legat på vår
områden bedömer vi vara
verksamhet i väglöst land medelstor, men inkluderar
där vi har reningsverk i
vi gästers påverkan även i
områden med krav på
områden utanför vår direkta
hög skyddsnivå.
kontroll blir påverkan stor.
Se även aspekten Inspirera
Till viss del ingår även
till hållbar turism.
åtgärder för att styra
besökare för minskat
tryck på känsliga naturområden.
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VÄSENTLIGA
ASPEKTER
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SÄKERSTÄLLA LÅNGSIKTIG GOD EKONOMI
OCH HÅLLBARA
INVESTERINGAR
Aspekten innefattar vår
långsiktiga ekonomiska
utvecklingsförmåga och
hur vi arbetar för att de
investeringar som görs
sker utifrån ansvar med
medlemmarnas pengar
och intressen.

ARBETA FÖR ÖKAD
INKLUDERING OCH
MÅNGFALD I HELA
VERKSAMHETEN.
Avser primärt inkludering och mångfald för
personalen i STFs egna
verksamhet.

VÄSENTLIGHET
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 perspektiv för våra
medlemmar är bevarandet
av kulturvärden i STFs fast
ighetsbestånd i fjällen. Vi har
ett fastighetsbestånd i fjällen
som kräver stort underhåll.
Även föreningens IT-infra
struktur kräver investerings
förmåga.
Fråga av strategisk betydelse
där vi ser att STFs personal
bättre behöver spegla hur
samhället ser ut för att också
bli bättre på att tillgänglig
göra natur och friluftsliv för
fler och att nå nya grupper.
Vår påverkan på samhället
kan indirekt vara stor då vi
genom en bättre represen
tation internt kan bli bättre
på att förstå och nå nya
grupper.

FN-MÅL

STYRNING

UPPFÖLJNING
OCH RESULTAT

GRIINDIKATOR

• Policys relevanta för as• På grund av coronapande
pekten: Hållbarhetspolicy,
mins ekonomiska effekter
investeringsprogram för
har de flesta av 2020 års
underhåll och utveckling av
investeringar fått strykas.
STFs fastigheter. GS/VD och
Ett tydligt fokus under större
ledningsgruppen har det
delen av 2020 har varit att
övergripande ansvaret för att
minska kostnader och säkra
verksamheten styr mot de
stöd och intäkter för en lång
finansiella målen. I slutet av
siktigt sund ekonomi.
2016 fattade STFs styrelse be
slut om att satsa 150 miljoner
kronor i fastighetsinvestering
ar under tre år.
• Inför 2021 är målet att
säkerställa den finansiella
stabiliteten

SIDA 2020
Årsredovisning

Egen
indikator:
Flerårsöver
sikt resultat

6, 11, 15,
20

• Många av de satsningar som
planerades för 2020 under
breddad rekrytering fick
strykas i sista stund då STFs
rekrytering varit mycket min
dre än en normal säsong.
Som exempel kan nämnas
att ett samarbete med Visita
kring gemensam monter på
Järvaveckan var inbokad
men fick ställas in på grund
av pandemin.
• Inkluderande arbetsklimat
och upplevd diskriminering
följs upp i den årliga medar
betarundersökningen.

GRI 405-1
– Mångfald
inom styrel
se, ledning
och bland
anställda.

16–19

3, 10, 11 • Policys relevanta för aspekten: • Våra tillgänglighetssatsning
STFs ändamål, Hållbarhets
ar Tillsammans och Fjälluffa
policy, Hållbarhetslöfte,
har genomförts. Tillsam
bildpolicy.
mans som gjorts om till en
• Ansvaret för denna aspekt
lokal verksamhet för möten
vilar på hela organisationen,
mellan ungdomar. 383
men med tyngdpunkt på
ungdomar deltog i Fjälluffa.
föreningsutveckling, kommu
Under 2020 fick pandemin
nikation och försäljning.
många ovana besökare att
• Under 2020 var målsättning
ta sig ut i naturen. Tack vare
en att ha ökat fokus på att
STFs vandringswebb som
lokala aktiviteter ska fokusera
lanserades våren 2020 har
på nya målgrupper och att
STF haft en viktig roll under
Tillsammansverksamheten
pandemin att kanalisera och
utvecklas lokalt. Inför 2021
stötta nya vandrare.
kommer STF arbeta vidare
med detta inom bland annat
Friluftslivets år.

Egen indi
kator: Antal
personer
som nås
av våra
tillgänglig
hetssats
ningar Till
sammans
och Fjäl
luffa.

4, 7

10, 16 • Policys relevanta för aspekten: Hållbarhetspolicy,
Hållbarhetslöftet, policys
för personalfrågor, så som
jämställdhetspolicy. Ansvaret
för frågan ligger primärt hos
HR-avdelningen.
• Målet för 2020 var att hitta
samarbeten för att bredda
underlaget vid rekrytering i
syfte att nå en bredare mång
fald. Vissa anläggningar har
satt mål på ökad inkludering
i personalen. Under 2021 ska
rekryteringsvägarna breddas
för att öka mångfalden inom
organisationen.

FOKUSOMRÅDE: Möjliggöra för medlemmar och gäster att upptäcka Sverige hållbart
TILLGÄNGLIGGÖRA FRILUFTSLIV, NATUR- OCH
KULTURUPPLEVELSER
FÖR FLER

Avgörande fråga för att STFs
intressenter ska uppfatta
föreningen som fortsatt
relevant. En av våra viktigas
te frågor för att stärka vår
Med aspekten avses vårt relevans som förening är att
arbete med att i bred
vi blir tillgängliga för fler och
bemärkelse inspirera
att vi kan tillgängliggöra fri
till friluftsliv, natur- och
luftsliv, natur och kultur för
kulturupplevelser i
fler, då vi tror på naturen och
Sverige, inklusive att göra friluftslivets positiva effekter
detta för grupper som
för människors hälsa. Kan
normalt sett inte tar del
vi tillgängliggöra friluftsliv,
av dessa aktiviteter i så
natur och kultur för fler har
stor utsträckning.
vi en möjlighet att påverka
många människors hälsa
och välbefinnande i positiv
riktning.

8
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VÄSENTLIGA
ASPEKTER

VÄSENTLIGHET

INSPIRERA TILL
HÅLLBAR TURISM

Avgörande fråga för att STFs
intressenter ska uppfatta
föreningen som relevant.
Bred aspekt som inneAtt inspirera till att semestra
fattar medlemmars och
hemma i Sverige, istället för
gästers påverkan på miljö att flyga långt bort, är en
och samhälle. Inkluderar väldigt viktig fråga med stor
hur vi med information,
potentiellt positiv påverkan
inspiration och erbjudan- för utsläpp av växthusgaser.
den kan minska gästerHur en besökare agerar och
nas negativa påverkan,
bidrar till lokalsamhället
t.ex. vid resa och genom
är också viktigt. Genom
val på anläggningen, och attraktiva erbjudanden, tips
öka den positiva, så som och information kan vi också
att bidra till den lokala
inspirera våra medlemmar
ekonomin.
och gäster till mer hållbara
val, framför allt på semes
tern, men även i vardagen.
På så sätt kan vi nå väldigt
många människor att göra
förändringar.

ERBJUDA PERSONLIGA,
UNIKA OCH HÅLLBARA
UPPLEVELSER OCH
BOENDEN
Gäller hela vårt utbud,
både egna anläggningar
och franchisetagare
Under 2020 har det
primära fokuset legat på
boenden. För 2021 är
fokus STFs nya Hållbarhetslöfte.

Våra medlemmar och
Franchisetagare tycker det
är viktigt att STFs boenden
håller en hög hållbarhetspro
fil. Genom unika boenden
inspirerar vi fler att upptäcka
Sverige och hållbarhet är en
viktig del av vår boendepro
dukt. 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 inspire
rar till upplevelser där man
tar sig fram för egen maskin,
så som vandring, cykling,
paddling och skidåkning
innebär aktiviteter med låg
miljöpåverkan.

STF – Hållbarhetsrapport 2020

FN-MÅL

STYRNING

UPPFÖLJNING
OCH RESULTAT

GRIINDIKATOR

SIDA 2020
Årsredovisning

12, 13 • Policys relevanta för aspekten: • Under 2020 har pandemin
Hållbarhetspolicy, hållbar
satt agendan för resandet
hetslöftet, reseanledningar &
och under senvåren framhöll
ramverk för paketering, miljöSTF vikten av att få resa på
och hållbarhetsmärkningar.
ett ansvarsfullt sätt inom
Ansvaret för denna aspekt
landet. Många nya turister
vilar på hela organisationen,
har turistat i sitt eget land
men med tyngdpunkt på
och STF har inspirerat dessa
föreningsutveckling, kommu
till hållbar turism genom
nikation och försäljning.
bland annat den unika
• För 2020 var målet att fortsatt
Svemesterbyrån som kördes
utveckla kommunikatio
under våren 2020. Under
nen bland annat genom en
2020 har vi genomfört ett
uppföljning på Svemester
flertal aktiviteter på detta
kampanjen och ett samarbete
område: Svemesterkampan
med Världsnaturfondens
jen, medlemsförmåner på
skoltävling. Inför 2021
klimatsmarta transporter,
kommer fokus att ligga på
klimatsmarta paket som lyfts
att stötta kollektivtrafiken
i mejlutskick och på sociala
under återhämtningen efter
medier, aktiviteter som även
pandemin. Fortsatt samar
följs upp avseende räckvidd
bete och påverkan gentemot
och konvertering.
tågoperatörer. Dessutom
• Vi deltar även i ett MISTRAkommer Hållbarhetslöftet
finansierat forskningsprojekt
att uppdateras med tydligare
kring hållbar konsumtion
fokus på gästens bidrag.
utifrån ett resande- och
semesterperspektiv som ger
oss värdefulla verktyg för
att jobba vidare med detta
område.
• Vi mäter och följer upp hur
vi uppfattas på detta område
i medlemsundersökningen,
ett resultat som ökat vid
senaste mätningen 2018.
• Vi följer upp användningen
av medlemsförmånen på
SJ. 2020 bokades 33 810
bokades tågresor på SJ
med medlemsrabatt (2019:
60 997 st).

Egna indika
torer: Fråga i
medlemsun
dersökning
en/ hållbar
hetsindex
Användning
en av med
lemsförmån
på SJ.

6–7, 15
samt sid
4 i denna
bilaga

• Policys relevanta för aspekten: • I slutet av 2019 nådde vi
Hållbarhetspolicy, STFs bo
målet att 100% av STFs
produktstrategi, Hållbarhets
boenden avgett Hållbar
löftet, ramverk för paketering,
hetslöftet. Under 2020 har
miljö- och hållbarhetsmärk
nytillkomna boenden avgett
ningar av boenden och
Hållbarhetslöftet löpande.
arrangemang.
Alla fjällstationer och stor
• Ansvaret för boproduktstra
stadsboenden i egen drift
tegin ligger hos Anslutna
förutom Abisko turiststation
boenden.
har en miljömärkning.
• Målet för 2020 var att samliga
Abisko har påbörjat sin
av STFs boenden ska ha
certifieringsprocess för att få
avgett Hållbarhetslöftet och
en Green Key-märkning.
att alla boenden i egen drift
• Under 2019 och början av
ska ha en miljömärkning.
2020 har förarbetet med
Under 2020 var målet att
nästa generations Hållbar
minst 90 % av personalen
hetslöfte genomförts. Pga
ska ha genomgått STFs nya
pandemin har slutförandet
hållbarhetsutbildning, att alla
pausats men planeras till
boenden i egen drift har en
2021.
miljömärkning och att nästa
• STFs nya hållbarhetsutbild
generations hållbarhetslöfte
ning som producerades
lanseras.
under 2019 har implemen
terats under 2020. Totalt har
121 personer (39 procent)
av inbjuden personal och
värdar gått utbildningen
under 2020.
• Vi mäter hur våra gäster upp
fattar vårt hållbarhetsarbete
genom vår gästenkät.

Egna
indikatorer:
Andel an
läggningar
som avlagt
hållbarhets
löftet samt
andel egna
anlägg
ningar med
miljömärk
ning.

11–13
samt sid
5 i denna
bilaga
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Andel av
STFs per
sonal som
genomgått
den grund
läggande
hållbarhets
utbildning
en.
Resultat i
gästenkät.
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VÄSENTLIGHET

FN-MÅL

STYRNING

UPPFÖLJNING
OCH RESULTAT

GRIINDIKATOR

SIDA 2020
Årsredovisning

FOKUSOMRÅDE: Påverka förutsättningarna för en hållbar turistisk utveckling i samhället
SLÅ VAKT OM
ALLEMANSRÄTTEN

Avgörande fråga för att STFs
intressenter ska uppfatta
föreningen som fortsatt
Avser primärt vår roll som relevant. Allemansrätten är
påverkande instans, men mycket viktig för allas möj
även vår kommunikation lighet att uppleva naturen
kring allemansrätten.
och en förutsättning för stora
delar av vår verksamhet. Det
är mycket viktigt att alla för
står vikten av att värna om
vår natur, bli delaktiga och ta
ansvar. Vi har en bevakande
roll och ser att vår möjlighet
att påverka är medelstor.

VERKA FÖR GOD
INFRASTRUKTUR FÖR
HÅLLBAR TURISM

För att Sverige ska vara
ett land som är enkelt att
upptäcka på ett hållbart sätt
krävs en infrastruktur som
möjliggör transporter med
klimatsmarta färdmedel. Det
är också viktigt utifrån att
hela Sverige ska kunna leva
av turism. Där är mobilnät
och bredband en viktig fråga.
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.

VERKA FÖR GOD TILLGÅNG TILL LEDER

Vi inspirerar till friluftsliv där
man tar sig fram för egen
maskin. Vandring, cykling,
Avser primärt vår roll som paddling och skidåkning är
påverkande instans, men exempel på aktiviteter som i
även vårt eget arbete för sig har väldigt låg miljöpå
att tillgängliggöra leder
verkan och har många positi
och vandring.
va sidor. De kräver dock en
infrastruktur av leder för att
vara tillgängliga för många.
Sverige har en fantastisk na
tur att vandra i men många
vandringsleder är mycket
dåligt underhållna. Det är
också viktigt att underhålla
cykel-, kanot- och skidleder.
Frågans potential och där
med positiva påverkan på
miljö och samhälle är stor i
sig, men genom vår roll som
i första hand en påverkande
instans är den medelstor.
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3 • Policys relevanta för aspekten: • Under 2020 har STF bevakat
Våra riktlinjer för turism, fri
strandskyddsutrdningen och
lufts-, natur och kulturfrågor,
har tillsammans med andra
Hållbarhetspolicy.
frilufts- och miljöorganisa
• Vi bedriver påverkans- och
tioner bildat opinion i frågan
opinionsarbete kring våra
att trygga allemansrätten i
hjärtefrågor, där allemansrät
samband med utrednings
ten är en. För att nå framgång
ens publicering.
i frågan samverkar vi ofta med • Allemansrätten finns även
andra organisationer. STF ska
med som tema i många
under 2020 samverka med
av våra andra satsningar,
andra ideella organisationer
så som Tillsammans och
för att påverka strandskydds
Fjälluffa, samt att det finns
utredningen med målet att al
information på våra anlägg
lemansrätten inte försvagas.
ningar om allemansrätten,
Strandskyddsfrågan kommer
ofta på flera språk.
fortsätta bevakas 2021.
9, 11 • Policys relevanta för aspekten: • Under 2020 har STF deltagit
Hållbarhetspolicy. Vi bedriver
i de två nattågsgrupper som
påverkans- och opinionsarbe
bildades i samband med
te kring våra hjärtefrågor, där
uppropet 2016. Under 2020
infrastruktursfrågan är en.
har vi skrivit debattartikel
• Vi genomför löpande akti
om prolemen med nattågs
viteter men aspekten har ej
upphandling. Dessutom har
målsatts 2020 eller 2021.
påverkansarbete bedrivits
• Under 2020 planerade att
för enklare bokning, bättre
lyfta bättre kollektivtrafik för
ankomsttider och bättre
besöksnäringen som en viktig
tillgänglighet för rullstols
fråga. Frågan om kollektiv
burna.
trafikens överlevnad efter
• Under 2020 har även
pandemin och tillgången till
politiker och Omstartskom
naturen för människor utan
missionen uppvaktats om
tillgång till bil ska bevakas
vikten av att kollektivtrafiken
under 2021.
överlever coronapandemin.
3, 9 • Policys relevanta för aspekten: • Även under 2020 har de
Våra riktlinjer för turism, fri
batten efter STFs kampanj
lufts-, natur och kulturfrågor,
Rädda lederna synts, bland
Hållbarhetspolicy.
annat genom att regeringen
• Vi bedriver påverkans- och
aviserat ett kraftigt ökat
opinionsarbete kring våra
ledanslag i budgeten för
hjärtefrågor, där tillgång till
2021. Coronapandemins
leder är en. Under 2020 skulle
ökade besöksantal i skyddad
succén med Vandringens dag
natur har även satt sina spår
och Signaturlederna följas
i debatten.
upp.
• År 2020 fick Vandringens dag
• Under 2021 kommer de
göras om till ett coronasä
ökade statliga anslagen till
kert arrangemang med färre
fjälleder att följas upp och
deltagare per vandring och
bevakas.
många vandringar på egen
hand. Detta innebär ett lägre
totalantal men ett stort antal
vandringar.
• Vissa av STFs lokalavdel
ningar och franchisetagare
är aktiva i skötsel av leder,
några har dessutom anlagt
egna leder.
• Vi fortsätter bedriva insam
ling till kampanjen Stötta
Kungsleden och följer upp
insamlade medel.

Indikator
6, 14
saknas.
Endast
kvalitativ
beskrivning
av aspekten.

Indikator
6
saknas.
Endast
kvalitativ
beskrivning
av aspekten.

Egna
5–7
indikatorer:
Insamlade
medel till
kampan
jen Stötta
Kungsle
den. Antal
vandrare på
vandringens
dag.
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VÄSENTLIGA
ASPEKTER

VÄSENTLIGHET

VERKA FÖR MÖJLIGHETEN ATT UPPLEVA
BULLERFRI NATUR

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

FN-MÅL

UPPFÖLJNING
OCH RESULTAT

STYRNING

3, 11 • Policys relevanta för aspekten: • Under 2019 har STF suttit
Våra riktlinjer för turism, fri
med i referensgruppen för
lufts-, natur och kulturfrågor,
översynen av terrängkör
Hållbarhetspolicy.
ningslagen samt arbetat
• Fokus 2020 har varit aktivite
vidare för att på sikt nå
ter kopplat till helikopter och
minskat buller från helikop
terrängkörning. Inför 2021
tertrafiken i fjällen. Stora
är helikoptertransporter i
insatser har gjorts på STFs
väglöst land fortsatt en fokus
fjällstationer i väglöst land
fråga både vad det gäller
för att minska behovet av
effektiviseringar och för att
helikoptertransporter som
minska bullerstörningarna.
martid vilket fortsatt gett
utdelning under år 2020.
• Under 2020 har STFs helikop
tertransporter till Sylarnas
fjällstation minskat med 30
procent och till Kebnekaise
fjällstation med 23 procent.

GRIINDIKATOR
Indikator
saknas.
Endast
kvalitativ
beskrivning
av aspekten.

SIDA 2020
Årsredovisning
11 samt
sid 12 i
denna
bilaga
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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
2020 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 18 februari 2021

Anna Wergelius
Auktoriserad revisor
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och resultat
N Nyckeltal
Samt kompletterande upplysningar
Y
Energi
C
K GRI 302-1 Energianvändning inom organisationen
E
L
T
A
L
2018

2019

2020

MWh

5 693

5 555

4 830

kWh/gästnatt

18,37

17,59

30,16

FÖRÄNDRING
2018-2020 KOMMENTAR
–15% År 2020 var ett speciellt år på grund av coronapandemin. Även om energianvänd
ningen fortsatt har gått neråt beror de stora kasten inte främst på energibesparingar
+64% utan på grund av färre gäster. Den förhållandevis stora minskningen i energianvänd
ning beror främst på färre gästnätter. Detta gör sig påmint i siffrorna för energian
vändning per gästnatt som istället går kraftigt uppåt då många lokaler hållits igång
men med färre gäster.
Siffrorna omfattar STFs alla egna boenden inklusive kansliet men ej andra värme
källor än el. Energi och gästnätter i fjällstugor ingår ej i siffrorna då de generellt
saknar nätanslutning.

Utsläpp

GRI 305 utsläpp – CO2 utsläpp, i ton
2018

2019

2020

32

38

27

0

0

0

Tjänsteresor med flyg (Scope 3)

31

24

5

Tjänsteresor med tåg (Scope 3)

0,004

0,003

0,002

103

83

55

CO2 intensitet Scope 1 kg CO2/gästnatt

0,026

0,033

0,043

CO2 intentitet Scope 2 kg CO2/gästnatt

0

0

0

CO2 intentitet Scope 3 kg CO2/gästnatt

0,11

0,09

0,10

Förmånsbilar (Scope 1)
Elektricitet (Scope 2)

Helikoptertransporter (Scope 3)
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FÖRÄNDRING
2018-2020 KOMMENTAR
–16% Trots att alla utsläppskategorier minskat kraftigt under 2020 på
grund av nedstängda verksamheter, färre tjänsteresor och färre gäs
Oförändrat ter så har utsläppen per gästnatt på vissa områden ökat. Tjänstebil
sanvändningen har minskat totalt sett men ökar per gästnatt räknat
då antalet gästnätter nästan halverats. Samtidigt har tjänsteresorna
–83% med flyg minskat dramatiskt.
–56% Helikoptertransporterna har dock fortsatt minska i högt tempo.
Även om coronapandemin har viss inverkan här så har bättre
planering, färre fastighetsprojekt, förändrat butiksutbud och mer
–46%
transport på snö lett till att utsläppen från helikoptertransporter
fortsätter minska totalt sett och är närmast oförändrade per gäst
+63% natt räknat. Dessutom har en helikopter med högre lastkapacitet
använts i Jämtland vilket minskar utsläppen per transporterat kilo.
Oförändrat
Utsläpp från värme och bränslen från övriga transporter, såsom
skoter, har inte kunnat beräknas. Siffran CO2intensitet Scope 1 för
–12%
2019 har justerats då en felaktig siffra angavs i förra årets hållbar
hetsrapport.
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