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Vår styrning

• Hållbarhetspolicyn 
sätter inriktningen.

• Arbetet styrs i fyrårs-
perioder via strategin.

• Vi gör strategin konkret 
för gästen genom 
Hållbarhetslöftet.

• Arbetet mäts via 
hållbarhetsmålen.

• Målen följs upp 
genom hållbarhets-
redovisningen.

• Arbetet 
implementeras 
internt via policies.
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Hållbarhetspolicy

• Aktivt bidra till en hållbar 
turistisk utveckling i 
samhället.

• Möjliggöra för medlemmar 
och gäster att upptäcka 
Sverige hållbart.

• Ständigt utveckla vår 
verksamhet i hållbar riktning.
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Hållbarhetsstrategin uppdateras var fjärde år. 

Detta görs genom en intressentdialog och 

väsentlighetsanalys.
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Väsentlighetsanalys

1 Säkerställa transparens, regelefterlevnad och god affärsetik Ekonomisk

2 Säkerställa långsiktigt god ekonomi och hållbara investeringar Ekonomisk

3 Göra ansvarsfulla inköp av produkter och tjänster till verksamheten Ekonomisk

4 Verka för god infrastruktur för hållbar turism Hållbar turism

5 Erbjuda varierande, genuina och hållbara upplevelser och boenden Hållbar turism

6 Verka för möjligheten att uppleva bullerfri natur Hållbar turism

7 Inspirera till hållbar turism Hållbar turism

8 Verka för god tillgång till leder Hållbar turism

9 Slå vakt om och öka kunskapen om allemansrätten Hållbar turism

10 Minska verksamhetens klimatpåverkan Miljö

11 Använda jordens begränsade naturresurser hänsynsfullt och effektivt Miljö

12

Säkerställa att verksamhetens påverkan på känsliga naturområden minimeras Styra 
verksamheten och besökare så att påverkan på känsliga naturområden minimeras.

Miljö

13 Tillgängliggöra friluftsliv, natur- och kulturupplevelser för fler Social

14 Bidra till lokal samhällsnytta Social

15 Arbeta för ökad inkludering och mångfald i hela verksamheten Social

16 Vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare Social

17 Verka för god dialog mellan turistnäringens/friluftslivets och rennäringens intressen Social

18 Bevara och vårda kulturvärden i STFs fastighetsbestånd i fjällvärlden Social

19 Skapa goda möjligheter för medlemmar att engagera sig i sin förening Social

20 Verka för att främja välmående och god folkhälsa Social

De aspekter som intressenter fick värdera 2021



infogad bild, dubbelklicka på 

Resultat 

intressent-

dialog 

2021

Medarbetare Medlemsombud Lokalavdelningar Styrelse Bransch Franchisetagare Medlemmar

Jordens resurser 
4,49

Jordens resurser 4,67 Jordens resurser 
4,38

Hållbara 
investeringar 4,80

Klimatpåverkan 
4,55

Jordens resurser 4,45 Jordens resurser 4,43

Känsliga 
naturområden 4,48

Känsliga 
naturområden 4,63

Känsliga 
naturområden 4,38

Känsliga 
naturområden 4,60

Jordens resurser 
4,55

Inspirera 4,32 Känsliga 
naturområden 4,43

Inspirera 4,45 Inspirera 4,46 Allemansrätten 4,28 Inspirera 4,60 Inspirera 4,33 Känsliga 
naturområden 4,29

Klimatpåverkan 4,20

Rennäringen 4,37 Klimatpåverkan 4,46 Inspirera 4,16 Tillgängliggöra 4,60 Känsliga 
naturområden 
4,27

Klimatpåverkan 4,24 Inspirera 4,16

Klimatpåverkan 4,33 Hållbara investeringar 
4,38

Klimatpåverkan 4,16 Transparens 4,60 Inköp 4,23 Hållbara 
investeringar 4,18

Allemansrätten 4,13

Infrastruktur 4,31 Allemansrätten 4,38 Hållbara 
investeringar 4,12

Klimatpåverkan 4,40 Infrastruktur 4,21 Boenden 4,17 Fastighetsbestånd 
4,11

Arbetsgivare 4,29 Fastighetsbestånd 4,33 Rennäringen 4,10 Boenden 4,40 Tillgängliggöra 
4,14

Inköp 4,10 Rennäringen 4,09

Hållbara 
investeringar 4,25

Transparens 4,33 Infrastruktur 4,08 Arbetsgivare 4,40 Hållbara 
investeringar 4,08

Infrastruktur 4,05 Infrastruktur 4,08

Inköp 4,17 Inköp 4,29 Fastighetsbestånd 
4,05

Jordens resurser 4,20 Rennäringen 4,07 Transparens 4,05 Inköp 4,07

Allemansrätten 4,17 Rennäringen 4,25 Inköp 4,03 Rennäringen 4,20 Allemansrätten 
4,07

Allemansrätten 4,03 Hållbara investeringar 
4,04

Fastighetsbestånd 
4,08

Tillgängliggöra 4,25 Tillgängliggöra 3,98 Infrastruktur 4,20 Leder 4,07 Tillgängliggöra 3,98 Leder 3,99

Transparens 4,05 Infrastruktur 4,17 Leder 3,98 Inköp 4,20 Transparens 4,00 Rennäringen 3,80 Transparens 3,95

Mångfald 4,02 Leder 4,17 Transparens 3,95 Allemansrätten 4,00 Boenden 4,00 Leder 3,79 Bullerfritt 3,92

Boenden 4,00 Arbetsgivare 4,04 Boenden 3,91 Fastighetsbestånd 
4,00

Mångfald 3,93 Arbetsgivare 3,79 Boenden 3,83

Tillgängliggöra 3,88 Boenden 4,04 Arbetsgivare 3,86 Leder 4,00 Arbetsgivare 3,86 Folkhälsa 3,68 Arbetsgivare 3,77

Leder 3,80 Mångfald 4,00 Folkhälsa 3,86 Bullerfritt 4,00 Samhällsnytta 
3,79

Fastighetsbestånd 
3,67

Folkhälsa 3,74

Samhällsnytta 3,65 Samhällsnytta 3,96 Engagemang 3,77 Engagemang 3,80 Fastighetsbestån
d 3,64

Bullerfritt 3,50 Tillgängliggöra 3,70

Folkhälsa 3,63 Engagemang 3,88 Bullerfritt 3,75 Mångfald 3,60 Bullerfritt 3,53 Samhällsnytta 3,48 Samhällsnytta 3,50

Bullerfritt 3,58 Bullerfritt 3,79 Mångfald 3,66 Samhällsnytta 3,60 Engagemang 3,50 Mångfald 3,45 Mångfald 3,46

Engagemang 3,50 Folkhälsa 3,63 Samhällsnytta 3,58 Folkhälsa 3,00 Folkhälsa 3,36 Engagemang 3,08 Engagemang 3,18
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Betydelse för samhället och STFs påverkansmöjlighet
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Mindre Större

Här finns de viktigaste 
aspekterna. Betydelsefulla 
för våra intressenter, 
samhället och STF kan 
påverkar

De minst viktiga aspekterna

Aspekter som är viktiga för 
våra intressenter men 
påverkar samhället i mindre 
utsträckning alternativt att 
STF inte kan påverka i stor 
utsträckning

De här aspekterna är viktiga 
för samhället och STF kan 
påverka, men våra 
intressenter tycker inte de är 
så viktiga

Väsentlighetsanalys
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Betydelse för samhället och STFs påverkansmöjlighet

1. Transparens
3. Inköp
18. Fastighetsbestånd

2. Hållbara investeringar
4. Infrastruktur
5. Boenden
8. Leder
7. Inspirera
9. Allemansrätt
10. Klimat
11. Jordens resurser
12. Känslig natur
16. Arbetsgivare
17. Rennäring

20. Folkhälsa 6. Bullerfritt
13. Tillgängliggöra
14. Lokal samhällsnytta
15. Mångfald
19. Engagemang

S
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Stor Mycket stor

Väsentlighetsanalys 2021



Hållbarhetsstrategi: STFs långsiktiga hållbarhetsmål och fokusområden 2022-2025

Aspekterna bidrar främst till följande av FNs Globala mål

Ett Sverige som är enkelt och inspirerande 
att upptäcka hållbart

STF möjliggör hållbart 
friluftsliv och turism

• Vi erbjuder upplevelser 
och boenden som 
hushållar med jordens 
resurser.

• Vi inspirerar till mer 
hållbart friluftsliv och 
turism.

• Vi gör hållbara 
investeringar och 
säkerställer en god 
föreningsekonomi.

STF bidrar till ett 
hållbart samhälle

• Vi står upp för 
allemansrätten och lär 
ut allemansvett.

• Vi bidrar till ett gott 
samarbete mellan 
friluftsliv, turism och 
lokala aktörer.

• Vi kräver bättre leder 
och infrastruktur för 
hållbar turism och 
friluftsliv.

STF utvecklar 
verksamheten hållbart

• Vi minskar kontinuerligt 
vår klimatpåverkan.

• Vi styr verksamheten så 
att vi tillsammans med 
besökare sliter mindre 
på känsliga natur- och 
kulturmiljöer.

• Vi arbetar för en god 
samverkan med 
rennäringen

• Vi är en ansvarsfull och 
attraktiv arbetsgivare.



STFs långsiktiga hållbarhetsmål och fokusområden 2022-2025

Ett Sverige som är enkelt och inspirerande att upptäcka hållbart

Aspekt Målformulering – jämfört med föregående år Måltal 2022 Ansvar Uppföljning 2022

STF möjliggör 
hållbart friluftsliv 
och turism

UPPFÖLJNING

Vi erbjuder 
upplevelser och 
boenden som 
hushållar med 
jordens resurser

• Andel av STFs boenden som avgett STFs 
Hållbarhetslöfte.

• Andel egna boenden som är Green Key-märkta.

• 100%

• 100%

• Boenden

• Boenden

• 89%

• 90%

Vi inspirerar till mer 
hållbart friluftsliv 
och turism

• Ökning av den organiska webbtrafiken till STFs 
webbplats.

• Antal värvade medlemmar till STF årligen.

• 5%

• 57 600

• KF

• FU

• -20%

• 38 424

Vi gör hållbara 
investeringar och 
säkerställer en god 
föreningsekonomi

• Lägsta likvid över året (egen kassa).
• Andel av större fastighetsinvesteringar som tar upp 

Green Keys hållbarhetskrav i avtalet (AF-delen 
tillämpas).

• 40 mkr

• 100%

• Ekonomi

• Fastighet

• Uppnått

• 100%



STFs långsiktiga hållbarhetsmål och fokusområden 2022-2025

Ett Sverige som är enkelt och inspirerande att upptäcka hållbart

Aspekt Målformulering – jämfört med 
föregående år

FN-mål Styrning

STF möjliggör 
hållbart friluftsliv 
och turism

STYRNING

Vi erbjuder 
upplevelser och 
boenden som 
hushållar med 
jordens resurser

• Andel av STFs boenden som 
avgett STFs 
Hållbarhetslöfte.

• Andel egna boenden som är 
Green Key-märkta.

• 6
• 8.9
• 12.B
• 13
• 15

Policydokument relevanta för aspekten:
• Hållbarhetslöftet, Riktlinjer för inköp av mat och dryck,
• Resepolicy, Bilpolicy, Policy för motortrafik i fjällen samt 

anläggningarnas miljömärkningar.

Vi inspirerar till mer 
hållbart friluftsliv 
och turism

• Ökning av den organiska 
webbtrafiken till STFs 
webbplats.

• Antal värvade medlemmar 
till STF årligen.

• 8.9
• 8.1
• 12
• 13

Policydokument 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.

Vi gör hållbara 
investeringar och 
säkerställer en god 
föreningsekonomi

• Lägsta likvid över året (egen 
kassa).

• Andel av större 
fastighetsinvesteringar som 
tar upp Green Keys 
hållbarhetskrav i avtalet 
(AF-delen tillämpas).

• 8.1
• 15.4

Policydokument relevanta för aspekten:
• Hållbarhetspolicy, investeringsprogram för underhåll och 

utveckling av STFs fastigheter.
• GS/VD och ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för 

att verksamheten styr mot de finansiella målen.



Aspekt Målformulering – jämfört med föregående år Måltal 2022 Ansvar Uppföljning 2022

STF bidrar till ett 
hållbart samhälle

UPPFÖLJNING

Vi står upp för 
allemansrätten och 
lär ut allemansvett

• Antal skolelever som nås av Allemansrättsskolan 
årligen.

• Räckvidd för publiceringar om STF och 
allemansrätten i traditionella och sociala medier.

• 150 000

• 2 miljoner 
läsare

• FU

• KF

• 201 500

• 10,7 milj läsare

Vi bidrar till ett gott 
samarbete mellan 
friluftsliv, turism 
och lokala aktörer

• Antal lokala samverkansforum som STF deltar i 
under året.

• STF ska delta i Naturvårdsverkets nationella 
dialoggrupp om allemansrätten.

• 5 stycken

• STF deltar

• GS

• GS

• Uppnått

• Uppnått

Vi kräver bättre 
leder och 
infrastruktur för 
hållbar turism och 
friluftsliv

• Antal nya signaturleder som STF utsett under året.
• Nattågsbiljetter till fjällen släpps tidigare för 

bokning än föregående år.

• 2 stycken

• Släpps 
tidigare 
än 2021

• FU

• FU

• 6 stycken

• Ej uppnått

STFs långsiktiga hållbarhetsmål och fokusområden 2022-2025

Ett Sverige som är enkelt och inspirerande att upptäcka hållbart



Aspekt Målformulering – jämfört med föregående år FN-mål Styrning

STF bidrar till ett 
hållbart samhälle

STYRNING

Vi står upp för 
allemansrätten och 
lär ut allemansvett

• Antal skolelever som nås av 
Allemansrättsskolan årligen.

• Räckvidd för publiceringar om STF och 
allemansrätten i traditionella och sociala 
medier.

• 3
• 11.4

Policydokument relevanta för aspekten:
• Våra riktlinjer för turism, frilufts-, natur och 

kulturfrågor,
• Hållbarhetspolicy.

Vi bidrar till ett gott 
samarbete mellan 
friluftsliv, turism och 
lokala aktörer

• Antal lokala samverkansforum som STF deltar 
i under året.

• STF ska delta i Naturvårdsverkets nationella 
dialoggrupp om allemansrätten.

• 3
• 16

Policydokument relevanta för aspekten:
• Våra riktlinjer för turism, frilufts-, natur och 

kulturfrågor,
• Hållbarhetspolicy.

Vi kräver bättre leder 
och infrastruktur för 
hållbar turism och 
friluftsliv

• Antal nya signaturleder som STF utsett under 
året.

• Nattågsbiljetter till fjällen släpps tidigare för 
bokning än föregående år.

• 3
• 9.1
• 13
• 16.7

Policydokument relevanta för aspekten:
• Våra riktlinjer för turism, frilufts-, natur och 

kulturfrågor,
• Hållbarhetspolicy.

STFs långsiktiga hållbarhetsmål och fokusområden 2022-2025

Ett Sverige som är enkelt och inspirerande att upptäcka hållbart



Aspekt Målformulering – jämfört med föregående år Måltal 2022 Ansvar Uppföljning 2022

STF utvecklar 
verksamheten 
hållbart

UPPFÖLJNING

Vi minskar 
kontinuerligt vår 
klimatpåverkan

• Minskning av STFs utsläpp av växthusgaser med 50% 
till år 2030 jämfört med 2019. 542-465=77 ton CO2e

• Minskning av STFs utsläpp av växthusgaser med 50% 
per gästnatt till år 2030 jämfört med 2019. 
Se bilaga för utförligare förklaring. GN 2019=386332, 
GN 2022=259694. 2019=1,4 kg CO2e/gn

• -93 ton 
CO2e

• 1,73 kg 
CO2e/gn

• LG

• LG

• -77 ton CO2e

• 1,79 kg CO2e/gn

Vi styr 
verksamheten så att 
vi tillsammans med 
besökare sliter 
mindre på känsliga 
natur- och 
kulturmiljöer

• Ökning antal gästnätter på STFs egendrivna boenden 
i mindre belagda områden i fjällen.

• Minskad nedskräpning vid STFs mätplatser i fjällen.

• 20%

• -5%

• KF

• Boenden

• 21%

• -19%

Vi arbetar för en god 
samverkan med 
rennäringen

• Andel STF-personal i fjällverksamheten som utbildats 
kring samisk kultur och rennäring årligen.

• STF ska vara drivande för att etablera ett 
samverkansforum mellan friluftsliv, turism och 
rennäringen.

• 100%

• Forum 
etablerat

• Boenden

• GS

• 100 %

• Arbete pågår

Vi är en ansvarsfull 
och attraktiv 
arbetsgivare

• Svarsfrekvens från medarbetare på pulsmätningar
• Frisknärvaron för STFs anställda.

• 70%

• 95%

• HR

• HR

• Säsongsanställda: 24%
Tillsvidareanställda: 55%

• 97,6% (helår)

STFs långsiktiga hållbarhetsmål och fokusområden 2022-2025

Ett Sverige som är enkelt och inspirerande att upptäcka hållbart



Aspekt Målformulering – jämfört med föregående år FN-mål Styrning

STF utvecklar 
verksamheten 
hållbart

STYRNING

Vi minskar 
kontinuerligt vår 
klimatpåverkan

• Minskning av STFs utsläpp av växthusgaser med 
50% till år 2030 jämfört med 2019. 542-465=77 
ton CO2e

• Minskning av STFs utsläpp av växthusgaser med 
50% per gästnatt till år 2030 jämfört med 2019. 
Se bilaga för utförligare förklaring. GN 
2019=386332, GN 2022=259694. 2019=1,4 kg 
CO2e/gn

• 13 Policydokument relevanta för aspekten:
• Hållbarhetslöftet, Riktlinjer för inköp av mat 

och dryck,
• Resepolicy, Bilpolicy, Policy för motortrafik 

i fjällen samt anläggningarnas 
miljömärkningar.

Vi styr 
verksamheten så att 
vi tillsammans med 
besökare sliter 
mindre på känsliga 
natur- och 
kulturmiljöer

• Ökning antal gästnätter på STFs egendrivna 
boenden i mindre belagda områden i fjällen.

• Minskad nedskräpning vid STFs mätplatser i 
fjällen.

• 6
• 12
• 14
• 15

Policydokument relevanta för aspekten:
• Hållbarhetspolicy,
• Egenkontrollprogram,
• Besökskalender.
• Policy för motortrafik i fjällen
• Miljömärkningar av boenden.

Vi arbetar för en god 
samverkan med 
rennäringen

• Andel STF-personal i fjällverksamheten som 
utbildats kring samisk kultur och rennäring 
årligen.

• STF ska vara drivande för att etablera ett 
samverkansforum mellan friluftsliv, turism och 
rennäringen.

• 11
• 15
• 16

Policydokument relevanta för aspekten:
• STFs ändamål
• Hållbarhetspolicy
• Hållbarhetslöfte

Vi är en ansvarsfull 
och attraktiv 
arbetsgivare

• Svarsfrekvens från medarbetare på 
pulsmätningar

• Frisknärvaron för STFs anställda.

• 5
• 8

Policydokument relevanta för aspekten:
• Hållbarhetspolicy, Hållbarhetslöftet, 

policies för personalfrågor, så som 
jämställdhetspolicy.

STFs långsiktiga hållbarhetsmål och fokusområden 2022-2025

Ett Sverige som är enkelt och inspirerande att upptäcka hållbart



Inriktningsbeslut från STFs styrelse 16 december 2021

Aspekterna bidrar främst till följande av FNs Globala mål

Långsiktiga klimatmål för STF

Enligt riksstämmobeslut 2020 ska STF ta fram tidsatta och kvantifierade klimatmål för STFs verksamhet 
på både kort och längre sikt. 

1. Minskning av STFs utsläpp av växthusgaser med 50% till år 2030 jämfört med 2019.
Gäller områdena el, kyla och uppvärmning på egendrivna boenden samt transporter och tjänsteresor 
inom verksamheten. 
Denna målformulering ligger i linje med forskningen bakom IPCC-rapporterna samt Parisavtalet som 
syftar till maximalt 1,5 graders uppvärmning. Källa Exponential Roadmap The 1,5 C Business Playbook
oktober 2020.

2. Minskning av STFs utsläpp av växthusgaser med 50% per gästnatt till år 2030 jämfört med 2019. 
Gäller gästnätter på STFs egendrivna boenden inom områdena transporter, tjänsteresor, el, kyla och 
uppvärmning på egna boenden.
För att möjliggöra en expansion av STFs verksamhet har även ett gästnattsmål tagits fram. Även detta 
mål kräver en kraftfull reduktion av växthusgasutsläpp men ligger nödvändigtvis inte i linje med 
Parisavtalet som kräver reduktion i absoluta tal. 

Kortsiktiga klimatmål för STF:
Kansliet får i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys och bryta ner de långsiktiga klimatmålen i 
kortsiktiga mål och aktiviteter. De kortsiktiga målen tas fram och implementeras i VP 2023.



STFs hållbarhetslöfte 
uppdaterat 2021

• STFs alla boenden 
ska avge 
hållbarhetslöftet 

• Hållbarhetslöftet 
finns synligt på 
boendena 

• Hållbarhetslöftet 
signeras av värden 
från varje boende
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Årlig hållbarhetsrapport

Länk till STFs hållbarhetsrapporter

https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/arsberattelser/
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Policydokument

Genom ett antal policydokument 
och riktlinjer sker verksamhets-
styrning inom STF.

Exempel på dokument:
• Resepolicy
• Bilpolicy
• Riktlinjer för inköp 

av mat och dryck
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Green Key certifiering

• STFs egendrivna boenden är 
miljömärkta med Green Key.

• Green Key är en tredjeparts-
certifiering med årlig 
kontrollrapport och 
revisionsbesök var tredje år.

• Green Key ställer hårda krav på 
STFs hållbarhetsarbete och 
kräver ständig förbättring.


	Bild 0: Så styrs STFs hållbarhetsarbete
	Bild 1
	Bild 2: Hållbarhetspolicy
	Bild 3: Hållbarhetsstrategin uppdateras var fjärde år.  Detta görs genom en intressentdialog och väsentlighetsanalys.
	Bild 4: Väsentlighetsanalys
	Bild 5
	Bild 7: Väsentlighetsanalys
	Bild 8: Väsentlighetsanalys 2021
	Bild 9
	Bild 10
	Bild 11
	Bild 12
	Bild 13
	Bild 14
	Bild 15
	Bild 16
	Bild 17
	Bild 18: Årlig hållbarhetsrapport
	Bild 19: Policydokument
	Bild 20: Green Key certifiering

