
STF återkopplar 2022

Nu blickar vi framåt!
Efter två pandemiår var vi många som 
hoppades på en mer stabil tillvaro. 2022 
bjöd på raka motsatsen för många. Därför 
känns det viktigt att STF kan erbjuda 
social gemenskap såväl som natur- och 
kulturupplevelser för välbehövliga pauser 
och återhämtning. 

För STF har 2022 varit ett år med fokus 
på framtiden. Vi har en ny visionär målbild 
och i Jämtlandsfjällen har vi haft dialog 
med såväl samebyar som Länsstyrelsen 
om hur friluftslivet kan samexistera med 
rennäringen på ett hållbart sätt.

Vi har välkomnat många fina boenden 
som anslutit sig till STF och så har vi för-
berett för att öppna upp ett nytt boende 
strax söder om Järvsö. I september 2023 
slår vi upp portarna till STF Undersvik 
Gårdshotell & Vandrarhem. 

Jag vill rikta ett stort och varmt tack 
till alla som på olika sätt bidragit till allt 
det som vi åstadkom-
mit under 2022. 
Ett särskilt tack till dig 
som är medlem. Du 
behövs på den fort-
satta resan framåt.

Maria Ros Hjelm
Generalsekreterare/vd

Foto: Peter Knutson

Julia doppar fötterna i Åbyfjorden vid Nordens Ark



” Att föreningen främjar ett  
aktivt friluftsliv för ALLA.  
De inspirerar både ovana  
och vana friluftsmänniskor  
att hitta guldkorn i vardagen.”

(Svar på frågan Vad skulle du lyfta fram om du 
skulle rekommendera STF?) 

228 000
medlemmar 2022

Varför medlem?
1.  Gillar föreningens idé och vill 

bidra till verksamheten.  
2. Alla fina boenden 
3. Medlemstidningen Turist

Välkommen  
seniormedlem 
I december införde vi en ny medlemskate
gori: SENIOR. Det innebär en lägre med
lemsavgift för den som fyllt 75 år. Därmed 
vill vi ge våra äldre medlemmar möjlighet 
att fortsätta vara en del av STF, men till en 
lägre avgift då många inte utnyttjar med
lemserbjudanden som boende, resor med 
mera på samma sätt som tidigare.  

Samtidigt slopade vi barnmedlemskapet. 
Som förening vill vi inte behöva registrera 
barn för att de ska kunna ta del av vårt ut
bud till bästa möjliga pris. Barn till och med 
15 år kommer även i fortsättningen att bo 
till medlemspris i sällskap av senior, vuxen  
eller ungdomsmedlem.  

Nya Signaturleder
2019 utsåg STF 12 signaturleder i Sverige för att 
underlätta klimatsmarta naturupplevelser och 
inspirera fler att uppleva vandring. Nu är signatur-
lederna uppdaterade och reviderade. Några har 
tillkommit och några har tagits bort. Nu finns det 
14 signaturleder: 

•  Signaturled Kungsleden Abisko – Nikkaluokta
• Signaturled Treparksmötet
• Signaturled Kungsleden Hemavan – Ammarnäs
• Signaturled Höga kusten
• Signaturled Siljan
• Signaturled Bergslagen
• Signaturled Kinnekulle
• Signaturled Stockholm
• Signaturled Omberg
• Signaturled Bohuskusten
• Signaturled Göteborg
• Signaturled Öland
• Signaturled Skåne ås till ås
• Signaturled Österlen

91%
tycker att det är 

viktigt att STF 
verkar för hållbar 

turism 

Medelålder

49 år

Antal år som 
medlem

5 år  
(medianvärde)

50/50
i fördelning  
kvinna/man

– En minskning med 18 000 jämfört med 
2021. Vi är bra på att behålla befintliga 
medlemmar men har haft lite svårare 
att värva nya, säger medlemsansvarig 
Rebecka Björndahl. 

Hej medlem!

Hit går pengarna
STF ÄR EN IDEELL FÖRENING. Det betyder att all vinst återinvesteras i verksam-
heten. Föreningen har två huvudsakliga inkomstkällor: överskottet från vår boende-
verksamhet och medlemmarnas avgifter.   

Fler och trogna medlemmar, liksom nöjda gäster och anslutna boenden är en 
förutsättning för en hållbar ekonomi som ger utrymme för nya satsningar. Internt 
lägger vi också stort fokus på att använda resurserna effektivt och prioritera rätt. 
Tillsammans gör vi Sverige tillgängligt för fler.  

Tidningen Turist
Medlemsavgifter med mera

Erhållna gåvor och bidrag

Intäkter från STFs boenden
Resurser för att driva  

STFs boenden

Administration

Ideellt engagemang  
och föreningsutveckling

Kommunikation och  
försäljningsinsatser

Annonser i tidningen Turist 

Underhåll och drift 
av föreningens 

fastigheter

Räntekostnader för banklån mm

Våra intäkter Våra kostnader

STF

Vinst som går 
tillbaka till STF



Johan kör båten till Saltoluokta  
”Jag är skeppare på M/S Langas som kör passagerare 
och gods till STF Saltoluokta Fjällstation. Det bästa 
med jobbet är miljön. Naturen kring Saltoluokta och 
de stora nationalparkerna är magiska. Det blir också 
många fina möten med gäster, kollegor och folk från 
samebyn. Jobbet på båten är kul och utvecklande, så 
här i väglöst land får man åtgärda eventuella problem 
på plats med det man har. Det viktigaste med mitt jobb 
är förstås säkerheten ombord, men också att bemöta 
gästerna på ett bra sätt. De som kommer söder ifrån 
möter oss i besättningen som första personal från 
fjällstationen.

Jag har jobbat som skeppare på Langas i fem som-
marsäsonger. På vintern går ingen båt. Då jobbar jag 
med film och åker till något varmt land för att surfa.”

Johan Orre, skeppare M/S Langas

VALKAMPANJ 

Gör det enklare att resa kollektivt 
EN VIKTIG FRÅGA för STFs medlemmar är att det ska vara enkelt att resa med kollektiv
trafiken till friluftsliv och semester runtom i Sverige. Därför har föreningen satt särskilt 
fokus på frågan under valåret 2022. 

Vi har debatterat, uppvaktat politiker, tåg- och bussoperatörer, regioner och Trafik-
verket. STF kräver att tågbiljetter ska släppas tidigare, minst ett år i förväg. 2022 var extra 
stökigt med sena biljettsläpp och banarbeten men tack vare vårt påverkansarbete är nu 
frågan uppe på den politiska dagordningen och diskuteras på regeringsnivå. Trafikverkets 
generaldirektör har personligen bett STFs medlemmar om ursäkt för den sena banarbets
planeringen och lovar bättring.

Kollektivtrafiken måste bli bättre på att välkomna turister och det måste bli enklare att 
köpa biljetter oavsett var eller hur man reser i Sverige. 

VISA HÄNSYN OCH HÅLL AVSTÅND
Tillsammans höjer vi  
kunskapen om renbetesland
Som besökare i områden där renskötsel 
bedrivs är det viktigt att inte störa eller 
skrämma renen. Tillsammans med Svenska 
Samernas Riksförbund, SSR har vi tagit fram 
information om rennäringen och tips på hur 
man ska tänka och agera som gäst i renbetes-
land. Tipsen hittar du på vår webb och i våra 
sociala kanaler. Sprid dem gärna!

Jasmine svarar på medlemsfrågor 
”Jag tar hand om alla frågor från medlemmar 
som rör föreningen och medlemskapet. 2022 
var mitt första år på det här jobbet och jag 
trivs jättebra. Ingen dag är den andra lik och 
man vet aldrig vilka frågor som ska komma. 
Att få sitta och prata om vandringsleder och 
friluftsliv på arbetstid är en lyx om man, som 
jag, gillar sånt. Fast den allra vanligaste frå-
gan är ändå: Vad är mitt medlemsnummer?  

Jag jobbar på huvudkontoret i Stockholm 
men ibland blir det studiebesök i STF-verklig-
heten. I mars 2023 ska jag och några kollegor 
till Abisko och Abiskojaure, den första 
fjällstugan på Kungsleden. Det ser jag fram 
emot!” 

Jasmine Brown, ansvarig Medlemsservice 

STF HADE ÖVER

200
TILLSVIDAREANSTÄLLDA

545
SÄSONGSANSTÄLLDA

PÅ STFs HUVUDKONTOR I 
STOCKHOLM JOBBAR RUNT

50
PERSONER

CA 4 000
PERSONER  

SÖKTE JOBB PÅ STF  
UNDER 2022

” Tack alla ni som  
åt upp och bar ner!”
Caroline Serrander, stugsamordnare i 
Vindelfjällen, konstaterar att mindre mat 
slängs och att gästerna bär med sig sina 
sopor ner från fjällen. I vissa  stugor rap-
porteras att avfallsmängden minskat med 
uppemot 90 procent. 



Eldsjälarna gör skillnad
Det är många som stödjer STF genom att engagera sig ideellt i före-
ningen – våra eldsjälar. Engagemanget kan se ut på olika sätt; aktiv i en 
lokal avdelning, delta i ett dugnadsuppdrag, vara stugvärd, färdledare, 
medlems ombud eller sitta i STFs styrelse.

I NOVEMBER VALDES 50 NYA MEDLEMS-
OMBUD och 10 suppleanter, som repre-
senterar föreningens alla medlemmar 
under 2023 och 2024. Pontus är en av 
dem: 

– Det bästa med STF är att vi gör fjällen 
tillgängliga för alla. Och det är ju allt från 
att kämpa för nattågen till att ha bra 
gemenskap i fjällstugorna, och inte minst 
alla trevliga stugvärdar! 

Pontus Knutsson i Stockholm är en 
av  våra nyvalda medlemsombud som 
representerar föreningens medlemmar 
under 2023 och 2024. Medlem har han 
varit länge men rollen som ombud är ny.

–Jag vill vara med och öppna upp 
naturen för ännu fler, och dessutom göra 
det på ett så hållbart sätt som möjligt. 

Du hittar alla medlemsombuden på 
svenskaturistforeningen.se. 

Dugnad 2022
Dugnad är ett ord vi lånat från Norge som innebär att medlemmarna gör frivilliga insatser 
kopplat till föreningen. Inom STF handlar det mestadels om renovering, målning och sköt-
sel av föreningens fastigheter. Under 2022 gjordes 10 uppdrag:

FJÄLLUFFA UNGDOM OCH FJÄLLUFFA FAMILJ 
är ett koncept för att introducera ungdomar 
och barnfamiljer till fjällvandring. Under 
2022 genomfördes Fjälluffa på tre olika plat-
ser i fjällvärlden med drygt 250 deltagare. 
Fjällluffa Familj genomfördes för andra året 
vid Helags Fjällstation och bland annat fick 
12 ukrainska familjer möjlighet att delta, 
tack vare pengar från Svenskt Friluftsliv. 

Citat från ukrainsk familj: Thank you for the 
great opportunity to hike in the mountains 
of Sweden. For us it was not just a mountain 
hike. It was 5 days without war in our hearts. 
Our guides did everything to make us forget 
about all the bad things and enjoy our trip. It 
was really amazing! Thanks a lot!

  Stensdalsstugan – målning av fasad och rum. 

  Nya dass i Stensdalen.  

  Säkerhetsstugan i Storulvån – invändig renovering. 

  Saltoluokta Fjällstation – vår och höst – målning 
av dörrar, möbler och innertak, oljning av golv.

  Storrödtjärn – fasadmålning samt renovering av 
fönster. 

  M/S Langas – underhållsarbete av båten och 
bryggan.

  Tarfala – målning av fasad samt mindre  
reparationer.

  Mårma – byte av fönster, renovering av tak,  
trappa och dass samt byte av invändig panel. 

  Pålnoviken – invändiga ytskikt, renovering av kök 
och förråd. 

  För första gången genomfördes också ett digitalt 
dugnadsprojekt där vi utredde eldrift av båten vid 
Teusajaure.

279
 STUGVÄRDSUPPDRAG 

1 138
AKTIVA ELDSJÄLAR 2022

69
MEDLEMSOMBUD  

MELLAN 24 OCH 77 ÅR

74
 DUGNADSARBETARE

696
FÖRTROENDEVALDA I 

64
LOKALAVDELNINGAR

20
 TILLSAMMANSLEDARE



#vandringensdag

Hela Sverige vandrar
DEN 10 SEPTEMBER var det dags 
för Vandringens dag. En dag som 
STF instiftade 2019 för att få fler 
att upptäcka vandring. Tusentals 
människor i alla åldrar deltog, från 
Lappland i norr till Skåne i söder 
och fick uppleva en dag fylld av 
vandringsglädje. 

STF Jämtland-Härjedalen Lokalavdelning 
vandrade längs Sankt Olavsleden från 
Skalstugan till Ådalsvollen.

Ласкаво просимо  
в природі
”Välkommen till naturen”: I arbetet med  
att nå ut till fler lät lokalavdelningen Syd-
västra Skåne översätta sin programfolder  
till ukrainska. 

Karta o kompass-skola
Att kunna hantera karta och kompass är 
både kul och viktigt. Nu finns en digital 
utbildning på svenskaturistforeningen.se.   

nya  
lokalavdelningar 
såg dagens ljus förra året: STF Södra 
Norrbotten med säte i Luleå och STF 
Bohuslän som utgår från Uddevalla. 
Grattis lulebor och bohuslänningar – 
nu blir det fler upptäckter och äventyr 
på hemma plan! 

Jämställdhet –  
tema på stadsvandring 
DET KÖNADE LANDSKAPET var utgångs-
punkten på en av STF Umeregionens stads-
vandringar under året. Deltagarna guidades 
till såväl lyckade satsningar på inkluderande 
och trygga stadsmiljöer, som platser som 
fortfarande kan upplevas som ojämlika. Året 
runt, landet runt arrangerar STFs lokalavdel-
ningar utflykter, vandringar, föreläsningar 
med mera i sin närmiljö.  

Populära figurer
STFs ALLEMANSRÄTTSSKOLA, med kul och 
lättillgänglig kunskap om allemansrätten, 
har nu nått närmare en halv miljon barn.  
Under 2022 har vi skickat ut material till 
ytterligare 180 000 skolbarn. 

 
9/9  

2023 är det 
Vandringens 

dag igen

Nytt naturreservat 
EFTER FÖRSLAG från bland annat STF 
Stockholm Lokalavdelning har Botkyrka 
kommun instiftat ett nytt naturreservat. 
Området som är viktigt för natur och 
friluftsliv heter Mälarskogens natur-
reservat och premiärvisades i september 
2022. 

STFS HÅLLBARHETSPRIS för lokalavdel-
ningar tilldelades STF Uppsala för sitt arbete 
med att nå ut till fler målgrupper i frilufts-
livet. Genom LONA-projektet ”Ny i svensk 
natur” som de driver tillsammans med 
Upplandsstiftelsen och Biotopia, 
är målet att få ut fler med svenskar 
med utländsk bakgrund i naturen. 

Lokalt engagemang för unga
LOKALAVDELNINGAR tog 2022 över ansva-
ret för STFs mångåriga ungdomsverksamhet 
Tillsammans. I Göteborg och Stockholm 
har nya sektioner startats med inriktning 
på unga tjejer. Verksamheten i Uppsala 
fortsatte att rulla på men döpte om sig till 
”Ny i naturen”.



ABISKO
  Renovering av 16 hotellrum 
samt korridorer och trapphus i 
huvudbyggnaden. 

  Alla liftstolar på linbanan upp 
på Njullá har bytts ut till bättre 
begagnade, inköpta från Skule-
bergets linbana.

BLÅHAMMAREN
  Nya fönster och dörrar. 

ABISKOJAURE
  Ny tältservicestuga 50 m2.

VITERSK ALET
  Tillbyggnad av servicehuset.

RITSEM
  WC, duschar, omklädningsrum 
samt torkrum har renoverats.

SALTOLUOKTA
  Hela huvudbyggnaden fick nytt 
tak.

  Dikesgrävning för att torka upp 
marken kring huvudbyggnaden.

  Justering av marklutning om-
kring huset som heter Laponia.

HELAGS
  Ombyggnad av reningsverket 
med ny infiltration och ny tank. 

  Gästköket i Nordan renoverat 
och ombyggt. 

GRÖVELSJÖN
  Damernas duschar renoveras. 

  Hela sporten flyttade ut till 
byggnaden Valhalla. 

  Personalhuset fick nya fönster. 

SYLARNA
  Ventilationsbyte påbörjat 2022 
klart under 2023. 

  Renovering av ett 4- och 8 
bäddsrum i huvudbyggnaden.

  Ombyggnad av toaletter i 
Kläppen.

Toni lagrar mer och flyger mindre 
– I år har vi till stor del gått över från färsk mjölk till pulvermjölk. Det 
funkar utmärkt i kaffet, den varma chokladen och till gröten, och 
gästerna har stor förståelse för att vi vill minska transporterna av 
färskvaror, säger Toni Lann, kökschef på Kebnekaise Fjällstation. 

Under barmarkssäsong kan inga transporter köras upp till 
fjällstationen, allt måste flygas in med 
helikopter. Därför fylls alla förråd till max 
när snön ligger. God planering är a och o – 
liksom att tänka både gammalt och nytt.  

– Vi undersöker möjligheten att lagra 
potatis och rotfrukter i en traditionell 
jordkällare och tittar också på så kallad 
vertikalodling, där vi skulle kunna odla 
egna örter och kanske sallad. 

Resorna står för de största  
klimatutsläppen
GÄSTRESORNA , det vill säga de resor som medlemmar och 
gäster gör till aktiviteter och boenden, står för den absolut 
största andelen av STFs totala klimatutsläpp. Det gäller även  
när indirekta utsläpp från sådant som produktion av mat och 
byggnadsmaterial och varutransporter tas med i beräkningen,  
enligt en kartläggning av egendrivna boenden. Arbetet med 
att underlätta för gästerna att resa mer hållbart kan därför 
vara föreningens största möjlighet att påverka vårt klimat
avtryck. 

Investeringar i våra fastigheter  
– som du som medlem är delägare i

Mat Resor

Aktiviteter

Logi

Anton fixar nya fönster på Blåhammaren Fjällstation

•  STÖRST: Alesjaure,  
86 bäddar,  
ca 3 800 gäster/sommar. 

•  MINST: Sårjåsjaure,  
8 bäddar. 

•  VED: ca500 m3 körs ut/år. 

•   GASOLFLASKOR: 350–400 
stycken förbrukas/år. 

•   POPULÄRAST I BUTIKERNA: 
Frystorkat, choklad,  
Bullens pilsnerkorv, kött-
bullar och öl. 

•    MEST SNÖ: Vaimok och 
Gåsen har oftast mest och 
måste grävas fram inför 
vintersäsongen.

?
VISSTE DU ATT  

– om STFs fjällstugor 

STF-gästens  
klimatpåverkan



3

1

2

4

5

67

8
9

10
12

22

15

14 16

17

18

19

1320

11

23

25
24

21

26

27

Branden i Sälka
TIDIGT PÅ PÅSKAFTONS MORGON började det brin-
na i en förrådsbyggnad i Sälka på norra Kungsleden. 
Stugvärdarna Tina och Anders gjorde en hjälteinsats 
tillsammans med gästerna och vår fastighetsskötare  
Jesper. Förutom att försöka släcka så togs alla gäster 
om hand och området kring branden säkrades ge-
nom att bl.a föra gasolflaskor i säkerhet. 

”Stugvärdarna agerade exceptionellt lugnt och 
sansat. De ordnade varm dryck och fika och såg till 
att alla togs om hand” säger gästen Johan, vars 15 
åriga son Arthur Prinz Tegenfeldt tagit den drama-
tiska bilden med en gammal analog kamera. 

Dubbelt hurra för 
SKEPPARGÅRDEN 
I HAVÄNG/ 
ÖSTERLEN som 
fyllde 70 år och där 
alla gäster som re-
ser med kollektiv-
trafiken får halva 
priset på frukosten. 

Nygårdens B&B

5

Berguddens  
Fyrvaktarbostäder

1

Pelle Åbergsgården

3

Glamping Höga Kusten

2

Allsta Eko Gård

4

Axmar Bruksbod

6

Wij Trädgårskök,  
hotell & konferens

7

Baggå Skola  
Bed and Breakfast

8

Värmdö Sofielund

9

Bränneriet vid Nynäs slott

10

Vita Krala

12

Nätsjö Udde

22

Herrgård de luxe

15

Tofvehult Hotell Magasin 1

17

Skäftekärr Hotell

16

Klåveröd Logi & Café 

19

Sköllengården B&B

18

Vårdnäs Stiftsgård

13

Nordens Ark

20

Malingsbo Herrgård

11

Backlunds B&B

23

Turistgården Särna BnB

25

Upperud 9:9

21

Leopold Boutique Hotel

26

Fulufjällsgården

24

Klimpfjällsgården

27

14

Nya boenden i STF-familjen
STF erbjuder cirka 250 personliga boenden över hela Sverige. Förutom de fjäll-
stationer, fjällstugor och hotell/vandrarhem som STF driver i egen regi, ägs och 
drivs en stor andel av egna företagare anslutna till STF. Gemensamt är att alla  
arbetar hållbart och med ett fokus på natur och kulturupplevelser i sitt närområde. 
Kartan visar boenden som inlett samarbete under perioden 1/1 2022–1/2 2023.



”Och den ljusnande framtid ...”

Magnus Ladulåsgatan 5, Box 17251
104 62 Stockholm

Telefon 08-463 21 00
www.svenskaturistforeningen.se

VI TROR ATT ju fler som upptäcker och älskar Sveriges natur- och kulturmiljöer, desto fler är vi som värnar dem. Som slår vakt, vårdar, 
bevarar, guidar och inspirerar. Tillsammans har vi kraften att göra skillnad för människor, för våra natur- och kulturmiljöer och för ett 
mer hållbart Sverige.  

Med en stark lokal närvaro över hela landet tillgängliggör vi upplevelser i Sverige året om. Vi speglar samhället i stort och är en beri-
kande del i fler människors liv, både i vardagen och under ledigheten. Inte minst genom rollen som Sveriges ledande vandringsaktör. Vi 
tror på lusten att uppleva, på nyfikenheten att upptäcka och på det personliga mötet. Vi tror på att lära oss både om oss själva, om och 
av varandra. Vi tror på människors vilja att engagera sig för att ge ännu fler samma möjlighet att upptäcka de natur- och kulturmiljöer vi 
älskar och värnar.  

Med ett starkt fokus på minskat klimatavtryck, småskalig turism och ett hållbart friluftsliv strävar vi mot en framtid där Sveriges 
natur- och kulturmiljöer fortsatt finns tillgängliga. Vi vill se ett Sverige med en levande landsbygd, där STF bidrar till att fler upptäcker 
bortom de mest upptrampade stigarna. Vi ställer om vår egen verksamhet utifrån rådande klimatutmaningar, bidrar positivt i de lokal-
samhällen där vi verkar och är en drivande och inspirerande kraft i den hållbara omställningen av turism och friluftsliv. 

På det sättet gör STF skillnad. Både idag och för kommande generationer. 

” Att leda en så komplex 
organisation som STF är 
en utmaning, och väldigt 
roligt och givande.”

Pia Jönson Rajgård, ordförande STF

STF gör skillnad för fler, 
oftare

STF tillgängliggör  
hela Sverige, året om

I MAJ hölls Riksstämma, STFs högsta 
beslutande organ. Där röstade de valda 
medlemsombuden tillsammans med styrel
sen fram en ny ändamåls paragraf och en ny 
visionär målbild. 

Målbilden består av tre delar – huvud
mål, manifest och huvudstrategier.

Dessutom behandlades en rad motioner 
från medlemmarna. Där beslöts bland 
annat att STF ska satsa mer på cykelturism, 
ha ett ökat fokus på bevarandet av biologisk 
mångfald och att arbetet med att värna 
allemansrätten ska utvecklas ytterligare. På 
svenskaturistforeningen.se finns mer att 
läsa om besluten från stämman.

STF är drivande i den 
hållbara omställningen 
av turism och friluftsliv

Manifest – med sikte på  2030

Vår visionära målbild

Våra huvudstrategier
KUNSKAP: Vi är generösa med vår kunskap. Vi folkbildar och inspirerar.

IDEELLA INSATSER: Vi tar tillvara människors engagemang. Ideella insatser möjliggörs och uppmuntras.

LOKAL NÄRVARO: Vi ökar antalet genuina boenden landet runt, både egna och anslutna.  
Vi utökar och breddar den ideella verksamheten.

SAMVERKAN: Vi samarbetar och för en aktiv dialog med andra aktörer – lokalt, regionalt och nationellt.


