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Kort om STF
STF grundades 1885 som en ideell förening med syfte att främja natur- och kul-
turturism i Sverige. Sedan dess har föreningen växt till cirka 240 000 medlemmar. 
”Upptäck Sverige” är det genomgående temat för föreningens utbud av natur- och 
kulturturism. STF utövar opinionsbildning att värna natur- och kulturmiljöer som är 
intressanta för turism/besöksmål.

Via sitt dotterbolag driver STF, i egen regi och tillsammas med franchisetagare, cirka 
300 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor från söder till norr, från absoluta 
city till lägen i väglöst land. Lokalt ordnas aktiviteter i ungefär 65 lokalavdelningar och 
internationellt samarbetar STF genom vandrarhemsfederationen Hostelling Internatio-
nal och ERA, European Ramblers Association. STF ger ut medlemstidningen Turist.
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Ny hemsida
Under året lanserade vi en ny hemsida för att göra det 
enklare och mer inspirerande för besökare som vill 
upptäcka äventyret Sverige. På hemsidan finns förutom 
boenden och aktiviteter bland annat information om hur 
man kan stötta STF. Lärande är också en viktig del. Vad 
säger allemansrätten och hur packar man bäst för en 
vandringstur. Det och mycket mer kan våra besökare 
hitta på den nya webbplatsen.

 Läs mer på sidan 13

Get Real Kids
Under sommaren 2015 bjöd STF 100 barnfamiljer på 
en fjällvistelse mot att de hjälpte oss att utveckla vårt 
erbjudande till barnfamiljer. Efteråt har vi via enkäter 
och intervjuer har samlat värdefull kunskap om vad 
barnfamiljerna önskar för att åka till fjällen igen.

Läs mer på sidorna 14

Stötta Kungsleden
Nu har vi samlat 2,5 miljoner till 
Kungsleden. Under året har vi 
fortsatt upprustningen av våra 
stugor genom att rusta STF 
Alesjaure och STF Sälka. Vi har 
också byggt en helt ny bastu vid 
STF Kaitumjaure.

Läs mer på sidan 22
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ÅreT i korTheT

September–  
Hej Främling är  
på Sylarna

Juli – 100 barnfamiljer  
skickas ut för att testa fjällen

November – Dag Hammarskjölds 
Backåkra blir stiftelse

Juni – Ny franchiseanläggning 
öppnar – Visby lägenhetshotell

vägen Till 
ävenTyreT 

Sverige

Dec – Vandrarhemmet Keron  
i Abisko färdigrenoverat

Mars – STF Eriksfält 
i Malmö såldes

April – STF ryter till om järnvägs-
renoveringar under påsken

Maj – STF sluter avtal med 
SJ och kan nu erbjuda våra 

medlemmar 10–15%  
rabatt på tågresor  

med SJ. 

Dec – STF beviljas 3 miljoner kr 
av Svenskt Friluftsliv. 

November – Årets bästa  
vandrarhem och fjällstationer 
utses

November–  
STFs nya  
hemsida lanseras

Dec – Stötta Kungsleden  
– Nu har över 100 000  
metrar fått faddrar

November – Lokal-
avdelningskonferens som 
samlade 110 ideellt aktiva 
medlemmar 

Juni – Dugnadsgänget 
renoverar på  

Saltoluokta och Vista

September–  
Dugnadsarbete 
utförs i Sälka

Augusti – Tillsammansläger 
på Österlen
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generalSekreTeraren/vd har ordeT
2015 var ett positivt år för STF. Vi får successivt mer gehör för våra frågor, vilket bland annat märks i 
att vi under året har fått nya såväl samarbets- som företagspartners men också god uppmärksamhet 
i pressen. Vi har kunnat genomföra ett stort antal unika aktiviteter och antalet gästnätter på anlägg-
ningarna ökade generellt, vilket bidrog till att vi gjorde ett bra ekonomiskt resultat. Det senare är vik-
tigt, eftersom det ger oss möjlighet att genomföra många av de aktiviteter, projekt och investeringar 
som vi har behov av. 

FÖRENINGSINTERNA PROJEKT
Under de senaste åren har vi genomfört ett 
antal föreningsinterna projekt som jag tror 
är en förutsättning för vår framtid. Vi har 
utvecklat den interna demokratin, vi har 
klargjort lokalavdelningarnas roll och vi 
har blivit mer professionella i styrning och 
uppföljning. 

Dessutom har vi tydliggjort relationen 
till våra franchisetagare genom att införa 
ett nytt mer transparent och modernt 
franchiseavtal under året. Vårt mål är att 
det ska bli bättre både för STF och våra 
franchisetagare och att vi därmed kan 
knyta till oss flera intressanta entrepre
nörer som delar vår vision. Under hösten 
genomförde vi två stora konferenser, en 
för våra lokalavdelningar och en med fran
chisetagare. Konferenserna gav massor av 
energi och det var tydligt att flertalet anser 
att vi är på rätt väg.

ÅRETS STÖRSTA AKTIVITET
Årets kanske mest spännande större 
aktivitet var Get Real Kids som kunde 
genomföras genom en generös dona
tion av Ingemund Hägg. Vi bjöd in 100 
barnfamiljer på en fjällvistelse, och fick 
nästan 3 000 sökande! Syftet var att samla 
kunskap om vad det krävs för att göra 
fjällvärlden mer attraktiv som turistmål 
för barnfamiljer. 

Ett annat viktigt område är integration 

av nya svenskar, och våra anläggningar i 
fjällen har på olika sätt engagerat sig för 
detta. En del av våra anläggningar i Södra 
Sverige övergår också till att helt foku
sera på flyktingmottagande. Under 2016 
kommer vi också att aktivera oss tydligt 
för vandring, bland annat via Eurorando 
i Skåne.

FJäLLEN äR VIKTIGA FÖR STF 
Via vårt projekt Stötta Kungsleden har vi 
fått större donationer för upprustning av 
stugorna efter Kungsleden. Den standard
höjning som har möjliggjorts är en viktig 
framtidssatsning som kommer att uppskat
tas av många. 

Vi har haft en stor ökning av antalet 
gäster på somrarna under de senaste åren. 
Vintern som jag personligen på många sätt 
tycker är än vackrare och mer unik ligger 
på en relativt konstant nivå. Här finns 
plats för fler! 

VI VILL HA FLER MEDLEMMAR
Det område som jag inte är nöjd med är 
medlemsutvecklingen. Antalet medlem
mar minskar trots att vi är mycket aktiva 
och har infört rullande medlemsår och 
gett våra franchisetagare ordentliga 
incitament för medlemsvärvning. Jag 
tycker att det borde gå att göra mer. Vi har 
presumtiva medlemmar på våra anlägg
ningar runt om i Sverige varje dag och de 

anläggningar som har sett medlemsvärv
ning som en möjlighet har lyckats mycket 
bra. Vi förbereder också flera spännande 
aktiviteter som jag har stor tilltro till.

HÅLLbARHET
Vi har alltid jobbat för en hållbar verk
samhet, och i år har vi tagit ytterligare 
steg på den vägen. Vi fokuserar på tre 
områden; 
• Vår egen interna påverkan. 
• Att erbjuda hållbara upplevelser. 
• Ett starkt engagemang i ett hållbart 
samhälle. 

Genom prioritering och tydlighet 
blir det enklare för alla inblandade, både 
internt och externt. 

Jag har under året haft förmånen att 
träffa många av de medarbetare som möj
liggör att våra fjällstugor hålls öppna. Det 
förstärkte bilden av den nytta vi gör för 
att våra medlemmar och gäster ska kunna 
turista i hela Sverige. Så ett stort tack 
till alla er som gör STF till en fantastisk 
organisation; medlemmar, ideellt aktiva, 
medarbetare och franchisetagare för ett 
bra 2015.

Stockholm i mars 2015

Magnus Ling
Generalsekreterare/vd
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vÅra 9 rikTlinJer För TuriSm-,  
FriluFTS-, naTur- och kulTurFrÅgor

HÅLLBAR TURISM
Hållbar turism värnar besöksmålens 
natur- och kulturvärden.

SLÅ VAKT OM ALLEMANSRÄTTEN
Vår ståndpunkt är att allemansrätten 
är mycket viktig för allas möjlighet att 
uppleva naturen.

SLÅ VAKT OM STRANDSKYDD
Miljöer längs stränder och kuster har 
stort värde för turism och friluftsliv.

SLÅ VAKT OM BULLERFRI NATUR
Alla ska ha rätt att få uppleva bullerfri 
natur.

OMRÅDEN NÄRA TÄTORTER
Fler frilufts- och rekreationsområ-
den nära tätorter bör inrättas för 
att tillvarata miljön och stimulera 
människorna att utnyttja dem.

VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN 
Områden av särskilt värde för naturupp-
levelse och friluftsliv bör värnas effektivt 
genom att naturreservat och national-
parker inrättas.

GOD TILLGÅNG TILL LEDER
Cykelleder, vandringsleder, kanotleder, 
skoterleder, skidleder och skidspår bör 
underhållas och utvecklas.

VÄRDEFULLA KULTURMILJÖER
Värdefulla kulturmiljöer ska skyddas och 
göras tillgängliga. Det innebär bland an-
nat att de svenska världsarven förvaltas 
på ett effektivt sätt.

LÅG ENERGIFÖRBRUKNING
Vi stödjer förnyelsebara energikällor,  
men anser att stor hänsyn ska tas till 
friluftslivet och turismens intressen vid  
nya etableringar av anläggningar för  
energiproduktion.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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vÅra STraTegier 2016-2018
Vara relevanta för fler grupper i samhället
•  Det innebär tydligare roll i fjällen och som  

franchisegivare.
• Bli Sveriges vandringsinstans.
• Jobba aktivt med integration genom våra anläggningar.
• Söka finansiering, skapa integrationsfond.
• Nya och fler föreningsaktiviteter på ”riksnivå”. 
• Aktiv föreningsdemokrati även mellan stämmorna.

Turistisk utveckling – vara pionjärer
Det innebär att vi ska 
•  Utveckla fler hållbarhetsmärkta. turistiska upplevelser/

produkter, 
•  Utveckla och certifiera leder utanför fjällen, 
•  Ha klassificerade, kvalitetssäkrade vandrarhem med 

tydlig profil. 
•  Ha den bästa hemsidan för Sverige-turisten.

Opinionsbildning – påverka och synas
•  Det innebär att vi ska fortsätta fokusera på våra hjärte-

frågor, ha fler regelbundna aktiviteter och förstärka 
intern kompetens och förmåga.

STF är vägen Till ävenTyreT Sverige
STF vill få människor att upptäcka äventyret Sverige. Vi vill också vara ett naturligt val för alla som vill engagera  
sig i och medverka till att fler får möjligheter till upplevelser som utgår från natur- och kulturturism. Vi vill inspirera  
till resande, aktiviteter och äventyr som ger unika natur- och kulturupplevelser runtom i Sverige.

Vårt ändamål enligt våra stadgar
§ 1 Svenska Turistföreningen (STF) har till ändamål att främja medlemmarnas intresse 
av och möjligheter till natur- och kulturturism i Sverige. STF gör detta genom att: 
•  främja och utveckla den 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 eko turism; 
•  erbjuda medlemmarna prisvärda övernatt ningsmöjlig heter och berikande aktiviteter; 
•  i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksamhetsområden.  

Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

vÅra övergripande mÅl 2016–2018
• Ökat antal upptäcksresande, vilket medför ökat antal gästnätter
• Ökat antal engagerade människor, vilket medför fler medlemmar
•  Större ekonomisk utvecklingsförmåga, vilket medför mer medel för att 

driva utvecklingsprojekt och utveckla de fastigheter vi äger. 
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vÅr FöreningS- och verkSamheTSmodell

UTFALL

2013 2014 2015 KOMMENTAR – AKTIVITETER

Antal medlemmar  266 391    252 518 241 672 Den allmänna trenden med vikande medlemstal för ideella föreningar är 
svår att bryta, men utveckling med fokus på nya engagemangsformer pågår. 
Samtidigt pågår aktiviteter för fler och nöjdare med lemmar, exempelvis stärkt 
opinionsbildning, värvningsaktiviteter och fokus på lokalavdelningar. Nästa 
Nöjd medlemsundersökning genomförs 2016. 

Nöjda medlemmar, index 
(mäts vartannat år) 75

Nöjda franchisetagare, index 59 63 62
Ett omfattande utvecklingsarbete pågår för franchiseverksamheten inom  
STF och sedan föregående år har ett nytt franchisekoncept med många 
förändringar utarbetats och presenterats.

Antal gästnätter 1 355 000 1 364 075 1 371 121 Antalet gästnätter varierar i takt med antalet anläggningar i kom bi na tion med 
storlek på STF-anslutna vandrarhem. 

Omsättning, Tkr  285 216    309 723 348 486 Omsättningen ska öka genom fler nöjda medlemmar, gäster och franchise-
tagare men också genom strategiska partnerskap. Internt ska vi sänka kost-
nader genom fortsatt ökad effektivitet och exempelvis gemensamma inköp. 
Under 2015 har vi sålt vår anläggning Eriksfält i Malmö, vilket genererat  
20 mkr. All vinst återinvesteras i föreningen

Resultat, Tkr 1 924 1 350 28 081

Nöjda medarbetare, index 73 77 76 God kommunikation, en tydlig målstyrning och ett gott ledarskap är av-
görande för motiverade medarbetare.

STF Ab Franchise- 
tagare

Äger 100 % Avtal med

Värvar nya medlemmar

1 371 121 gästnätter 2015

Bedriver opinionsbildning inom natur- och 
kulturturism såväl lokalt som för Sverige som 
helhet. 65 lokalavdelningar genomför över 
1 500 aktiviteter årligen.

Driver 56 anläggningar i 
egen regi.

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

Genererar gästnätter

Fjällstationer, fjällstugor och  
vandrarhem/hotell

STF
Ideell förening

Lokal - 
avdelningar

Äger

Medlemsintäkter,  
insamlingar och bidrag

Medlemskap, förmåner.
Andra engagemangs-

former, förenings-
aktiviteter

Föreningsintäkter

nyckelTal kvaliTeT

Medlemmar

Gäster som ej är medlemmar 
bidragsgivare
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STF i omvärlden – vÅra inTreSSenTer

Vår i särklass viktigaste intressentgrupp är våra medlemmar och alla de som är ideellt aktiva i STF. Andra viktiga intressenter är franchise-
tagare, gäster, anställda och leverantörer, helt enkelt därför att de är en förutsättning för vår verksamhet. Bidragsgivare av olika slag samt 
strategiska samarbetspartners tillhör också våra viktiga intressenter.

Gäster
1 371 121/år gästnätter

Franchisetagare
236

Leverantörer

Anställda
273 medelantal anställda

450 säsongsanställda

Strategiska  
samarbetspartners

Andra ideella  
organisationer

Media

Internationella  
samarbetspartners

Myndigheter, kommuner  
och lagstiftare

Närsam hällen

Bransch- 
organisationer

Medlemmarna
240 000

Varav 767 förtroendevalda  
och 461 aktiva inom andra  

ideella uppdrag samt  
13 500 anslutna till en  

lokalavdelning

vÅr Syn pÅ hÅllbarheT
STFs syn på hållbarhet är direkt kopplat till vilka vi är, varifrån vi kommer och de frågor vi driver. 
Hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet och inkluderar vår interna organisation, våra 
boenden och aktiviteter och vår roll som opinionsbildare för en hållbar samhällsutveckling. Vårt 
långsiktiga mål är ett Sverige, där det är enkelt och inspirerande att turista hållbart. 

”Vår allemansrätt bör vara 
central i STFs arbete.”

”STF i sig själv är vägen 
till mer hållbart turistande 
och semestrande. Gör det 
möjligt för fler att nyttja 
era anläggningar.”

”Slå ett slag för enkelhet, som 
ett steg i hållbarhetsarbetet. 
Att vara i naturen behöver inte 
innebära att man måste köpa 
den senaste utrustningen.”

”Önskar större fokus 
på social hållbarhet. 
Tror att STF skulle ha 
mycket att erbjuda 
nya svenskar”

”En av de viktigaste frågorna är att gynna 
den lokala ekonomin och skapa lokal 
förankring. Många anläggningar i fjällen 
är bra på det, men det kan bli ännu bättre. 
Jag saknar också starka profilprojekt på 
många av våra stationer, som fjällrävarna 
på Helags.”

”STF står ju för en hållbar livsstil, 
men det är lite outtalat, ni skulle 
kunna bli bättre på att lyfta upp det 
och främja och rekrytera anlägg-
ningar som gjort extra bra insatser. 
Ni kan också bli bättre på tydliga 
miljöprofilerade erbjudanden. STF 
är inspirerande, gör det roligt och 
inspirerande att välja att semestra 
hemma.”

”En orörd natur är den främsta 
anledningen till varför folk vill 
resa till Sverige, och är därför 
en väldigt viktig hållbarhets-
fråga på lång sikt. Hur klarar 
vi av större volymer? Gästerna 
kan bli ett angenämt problem 
när vi verkar i känsliga om-
råden.”

Citat från vår intressentenkät om vårt hållbarhetsarbete.
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PRIORITERADE OMRÅDEN 
Under 2015 har vi frågat våra viktigaste intressenter vad de 
tycker om och förväntar sig av STFs hållbarhetsarbete. 

En enkät skickades ut till medlemmar, ideellt aktiva, förtro
endevalda, franchisetagare och medarbetare. Detta komplet
terades med telefonintervjuer med ett tiotal av våra viktigaste 
samarbetspartners. 

Utifrån våra intressenters förväntningar har vi i en intern 
process prioriterat vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för oss 
att redovisa.  
•  Slå vakt om allemansrätten –  se sidan 10.
•  Verka för god infrastruktur för hållbar turism – se sidan 10.
•  Tillgängliggöra natur och kulturupplevelser för fler  

– se sidan 14–15.
•  Säkerställa god kvalitet på produkter, erbjudanden och  

anläggningar – se sidan 30.
•  Verka för tillgång till bra leder – se sidan 10.
•  Minska verksamhetens klimatpåverkan – läs mer på sidorna 

31–32 samt 65.

Långsiktigt god ekonomi och medarbetarhälsa är också viktiga 
frågor inom vår organisation. Därför har vi valt att även redovisa 
dessa.

MÅL OcH RESULTAT 
Vår verksamhet inspirerar människor att turista på ett sätt som 
värnar Sveriges natur och kulturmiljöer. Vi driver opinions
bildning i frågor som är viktiga för utvecklingen av en hållbar 
turism, såsom allemansrätt och infrastruktur. Vi sysselsätter 
människor i hela landet och bidrar på så sätt till landsbygdsut
vecklingen. Många av våra medlemmar tycker det är viktigt att 
kunna turista hållbart i Sverige.

Vår verksamhet innebär att resurser förbrukas till följd av 
inköp, transporter och drift av anläggningar. Verksamheten 
genererar avfall och ger utsläpp till luften som bidrar till klimat
förändringarna. Inom områdena klimatpåverkan, avfall, inköp, 
mångfald och tillgänglighet vet vi att vi kan bli bättre.

STF har utarbetat en handlingsplan för att bidra till en håll
bar utveckling utifrån tre målområden:
•  Hållbar förening och drift med fokus på inköp, klimatpåver

kan och avfall.
•  Upptäck hållbart: Tillhandahålla kunskap och erbjudanden 

som hjälper människor att turista hållbart i Sverige.
•  Hållbar samhällsutveckling: Ta en aktiv roll i samhällsdebatten 

i frågor om Sveriges natur och kultur i ett turistiskt perspektiv. 
För varje område har vi satt ett KPI för att mäta vår prestanda. 
2015 kommer att utgöra basår och vi börjar därför att redovisa 
resultatet nästa år.

väSenTligheTSanalyS
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Diskriminering

Transparens

God affärsetik

Föreningsvärden

Hållbara inköp och produkter

Miljöarbetet på anläggningarna

Medarbetarhälsa

Mångfald

Långsiktigt god ekonomi

Bullerfri natur/tysta miljöer

Verka för tillgång till bra leder

Nedskräpning i naturen

Skydda och tillgängliggöra Sveriges kulturarv

Minska verksamhetens klimatpåverkan

Verka för god infrastruktur för hållbar turism

Slå vakt om allemansrätten

Tillgängliggöra natur och kulturupplevelser för fler

Säkerställa god kvalitet på produkter, erbjudanden och 
anläggningar

Våra viktigaste hållbarhetsaspekter
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VÅRA MÅLOMRÅDEN VÅRA VäSENTLIGA HÅLLbARHETSOMRÅDEN STyRNING UPPFÖLJNING

Hållbar  
Samhällsutveckling

•  Slå vakt om allemansrätten
•  Verka för god infrastruktur för hållbar turism
•  Verka för tillgång till bra leder 
•  Tillgängliggöra natur och kulturupplevelser  

för fler

Ändamålsparagraf och riktlinjer,  
riksstämmans beslut

KPI: Medel (SEK)som 
använts till påverkans- 
och tillgänglighets-
arbete. Mäts årligen 
från 2015.

Hållbar förening  
och drift

•  Säkerställa god kvalitet på produkter,  
erbjudanden och anläggningar

•  Minska verksamhetens klimatpåverkan

Stjärnmärkning av vandrarhem,  
miljömärkningar av anläggningar.
Miljöpolicy, miljöpolicy för franchise 
Resepolicy, bilpolicy

KPI: Medarbetares 
uppfattning om STF 
som hållbar organisa-
tion. Mäts årligen 
genom NMI från 2015.

Upptäck hållbart •  Alla väsentliga aspekter är relevanta för detta 
målområde

Ekoturistiska principer
Miljömärkta arrangemang

KPI: Uppfattning bland 
medlemmar om hållbar 
turism – Mäts första 
gången i medlems-
undersökning 2016.

SÅ STyRS VÅRT HÅLLbARHETSARbETE
Den övergripande strategiska inriktningen av vårt hållbarhets
arbete fastställs av STFs ledning, och styrs genom strategisk 
planering och affärsplaneringsprocesser. Det yttersta ansvaret för 
hållbarhetsfrågorna ligger hos STFs Generalsektreterare/vd. 

Vår miljöpolicy är styrande för hela organisationen och ska 
implementeras i alla verksamheter. Vi har kopplat vårt hållbar
hetsarbete till de nationella miljökvalitetsmålen och FNs mål för 
hållbar utveckling, de s k Sustainble Development Goals. 

Ale Stenar, Skåne
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INTRESSENTER KäRNFRÅGOR – HÅLLbARHET KOMMUNIKATION OcH SAMARbETE

Medlemmar

STFs idé och varumärke. Att STF driver de frågor som 
riksstämman beslutat om och i synnerhet tar ansvar för 
våra hjärtefrågor allemansrätten, leder och infrastruktur. 
Minskad nedskräpning i naturen är också viktigt samt att  
vi tillgängliggör natur- och kulturupplevelser för fler.

•  Enkät 2015
•  Främst via hemsidan, Facebook, STF Kundservice, tidningen 

Turist, Upptäckarbrevet och Lokalavdelningsnytt men även via 
riksstämman. 

•  Aktiviteter och möten i lokalavdelningarna.
•  Mätning av nöjda medlemmar sker vartannat år.
•  Årsberättelsen rapporterar årets resultat/verksamhet.

Ideellt aktiva
t ex som dugnadsarbetare, 
Tillsammansledare,  
färdledare, stugvärdar

Viktiga frågor är STFs hjärtefrågor allemansrätten och 
hållbar infrastruktur, att vi verkar för minskad nedskräpning 
i naturen samt säkerställer god kvalitet i verksamheten. 
Andra viktiga frågor är bullerfri natur, hållbara inköp och 
att arbeta för ökad mångfald.

•  Enkät 2015
•  Hemsidan, Facebook, STF Kundservice, tidningen Turist, 

Upptäckarbrevet och Lokalavdelningsnytt men även via riks-
stämman. 

•  Aktiviteter och möten i lokalavdelningarna.
•  Mätning av nöjda medlemmar sker vartannat år.
•  Årsberättelsen rapporterar årets resultat/verksamhet.
•  Regionmöten, konferenser, utbildningar.

Franchise tagare

STFs varumärke. Viktiga hållbarhetsfrågor är att tillgänglig-
göra natur- och kulturupplevelser för fler, säkerställa god 
kvalitet på produkter, erbjudanden och anläggningar, 
slå vakt om allemansrätten, verka för god infrastruktur, 
skydda Sveriges kulturarv och att förbättra miljöarbetet på 
anläggningar.

•  Enkät 2015
•  Värdkonferens
•  Regelbundna möten och avstämningar.
•  STF Support.
•  Möjlighet att ingå i franchiseråd och marknadsråd.
•  Franchisebrev, e-post, intranät och telefon.
•  Samarbetsprojekt kring inköp, miljöfrågor och tillgänglighet.
•  Utvärderingar och utvecklingsprojekt.
•  Mätning av nöjda franchisetagare görs regelbundet.

Gäster

Förutom de självklara frågorna kring värdskap, kvalitet och 
service vill gästerna att STF tar ansvar kring miljö och etik 
och att Sveriges natur och kultur tillgängliggörs för så 
många som möjligt.

•  Dagliga möten på våra anläggningar. 
•  STF Kundservice. 
•  Mätning av nöjda gäster. 
•  Kommunikation via hemsidan, mobilappen, Facebook,  

Instagram, Upptäckarbrevet och Twitter.

Medarbetare

Förutom frågor kopplat till den egna arbetssituationen är 
viktiga hållbarhetsfrågor att säkerställa god kvalitet på 
produkter, erbjudanden och anläggningar, tillgängliggöra 
natur och kultur för fler, hållbar infrastruktur, allemansrät-
ten, förbättra miljöarbetet på anläggningar och säkerställa 
långsiktigt god ekonomi. 

•  Enkät 2015
•  Regelbundna möten.
•  Årliga utvecklingssamtal med samtliga medarbetare.
•  Aktuell information tillhandahålls bl a via chefer,  

intranät samt fackliga representanter. 
•  Regelbundna mätningar av medarbetarindex.
•  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Samarbetspartners/
andra organisationer

Att STF tar ansvar för sina hjärtefrågor, natur och kultur 
och att i framtiden klara av större turismvolymer. Andra 
viktiga frågor är nedskräpning, lokala frågor, hållbarhets-
arbetet på anläggningarna, miljöanpassat resande och 
miljöprofilerade erbjudanden samt att visa vägen för nya 
svenskar ut i naturen.

•  Telefonintervjuer 2015
•  Regelbundna möten och avstämningar.
•  Samarbetsprojekt kring inköp, miljöfrågor och tillgänglighet.
•  Utvärderingar och utvecklingsprojekt.

Förtroendevalda
t ex som lokalavdelnings-
ordförande och  
riksstämmoombud

Viktiga frågor är STFs hjärtefrågor, att tillgängliggöra natur 
och kultur för fler, säkerställa god kvalitet och långsiktigt 
god ekonomi.

• Enkät 2015
•  Hemsidan, Facebook, STF Kundservice, tidningen Turist, 

Upptäckarbrevet och Lokalavdelningsnytt men även via riks-
stämman. 

•  Aktiviteter och möten i lokalavdelningarna.
•  Lokalavdelningarnas styrelser har tillgång till STFs intranät.
•  Mätning av nöjda medlemmar sker vartannat år.
•  Årsberättelsen rapporterar årets resultat/verksamhet.
•  Regionmöten, konferenser, utbildningar.

Många människor i Sverige är intresserade av STFs verksamhet. 
Vårt mål är att påverka samhället inom ”våra frågor” och att 
ha en ökad närvaro. Det gör vi bland annat genom att föra ett 
relevant och levande samtal med vår omvärld. Vi vill också värna 
om alla människors tillgång till Sveriges natur och kulturmiljöer 
genom att förenkla, anpassa och rikta oss till nya grupper.

Genom att vara aktiva och lyhörda för vad våra intressenter 
tycker kan vi utveckla verksamheten och förstå vilka förvänt
ningar som ställs på oss och även påverka debatten. Ett aktivt 
engagemang med våra intressenter är en del av vår vardag. 
Genom en rad kanaler samlar vi in, bevakar och analyserar våra 
intressenters synpunkter.

SamTal med omvärlden

VÅRA LEVERANTÖRER  
– EN VIKTIG DEL AV VÅR VäRDEKEDJA 
STF har ingått inköpssamarbeten med ett par stora inköpsorga
nisationer i syfte att skapa skalfördelar för de varor och tjänster 
som vi köper in i större volymer. Vi har därtill ett stort antal 
leverantörer av diverse varor och tjänster. Exempel på varu och 

tjänstekategorier där vi gör stora inköp är mat och dryck, bygg
material, förbrukningsvaror, tvättservice och ITtjänster.

Vi har dessutom ett fåtal strategiska samarbetspartners i syfte 
att tillgodose och underlätta för våra medlemmars passioner. 
Exempel är SJ, Naturkompaniet och Haglöfs och Tierra.
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ruSTa ledSySTem
Sverige har en fantastisk miljö att vandra i men många 
vandringsleder är mycket dåligt underhållna. I övriga Europa 
byggs vandringslederna ut men i Sverige tillåts vandrings
leder att förfalla. Det vill vi ändra på. 

Det är naturligtvis också viktigt att underhålla cykel, 
kanot och skidleder. Vi tycker också att fler naturreservat 
och nationalstadsparker bör inrättas för att tillvarata miljön 
och stimulera människorna att utnyttja den. 

Exempel på vad vi gör
Vi driver sedan förra året projektet Stötta Kungsleden, läs mer 
på sidan 32. Flera av våra lokalavdelningar men även franchise-
tagare gör dessutom löpande insatser för att rusta leder runt om 
i Sverige. 

Under hösten 2016 kommer STF att vara officiell värd för 
Eurorando i Skåne, världens största vandringsevenemang som 
arrangeras vart femte år. Läs mer på sidan 33. STF skapade 
tillsammans med Friluftsfrämjandet europavandringslederna E1 
och E6 i Sverige och vi tittar nu på möjligheterna att återupprätta 
dessa leder med Skånesatsningen som inspiration.

vad vi Tycker –  
vÅra hJärTeFrÅgor
STF står upp för och bevakar frågor som är viktiga för våra medlemmar och för Sverige som turistland.  
Sedan ett antal år fokuserar vi på tre hjärtefrågor: allemansrätten, turistisk infrastruktur och rustning av ledsystem.

SlÅ vakT om allemanSräTTen 
Vi tycker att allmansrätten är mycket viktig för allas möjlighet att uppleva naturen. 
I alla sammanhang där vi har möjlighet slår vi ett slag för allemansrätten, ofta i 
samarbete med Svenskt Friluftsliv. 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 de unga får en grundläg
gande kunskap och upplevelse av allemansrätten.

Exempel på vad vi gör
Under 2015 svarade vi på ett antal remisser om ändrade föreskrifter och skötselplan 
för olika nationalparker samt utredningen Bevara skogens kulturmiljöer. 

Våra projekt för inspirerande lärande, se sidan 14, syftar bland annat till att på ett  
engagerande sätt sprida kunskap om rättigheter och skyldigheter runt allmansrätten. 

Vi sprider också kunskap via vår hemsida och via lokalföreningar och tidningen Turist 
om de unika möjligheter vår allemansrätt innebär.

god TuriSTiSk  
inFraSTrukTur
VI 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.
•  Bredband och mobilnät i glesbygden, särskilt som det 

fasta telefonnätet monteras ned. Det skapar möjlighet 
att använda betalsystem, kortterminaler och service
tjänster överallt i Sverige.

Exempel på vad vi gör
Under 2015 har vi svarat på remissen ”om Service i gles-
bygd” och varit medarrangör för ett seminarium i riksdagen 
om transporternas betydelse för besöksnäringen. Vi har 
också skrivit ett antal debattartiklar, bland annat mot att 
Trafikverket planerar in banarbete under påsken, vilket slår 
hårt mot turismen. När vi protesterade mot att Länstrafiken 
i Norrbotten la ner buss 93 från Gällivare till Ritsem, fick vi 
gehör och Länstrafiken ändade sig. Vi har också protesterat 
mot att nattågstrafiken till Jämtland begränsas.

”När infrastrukturen försvagas drabbar det små samhällen 
hårdast. I Jämtland är turismen en vital del av näringslivet 
– den bidrar till regional utveckling och skapar arbetstillfäl-
len. Vi måste erbjuda en infrastruktur som frigör snarare än 
begränsar.”

Upp på Toulpagorni
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VÅRA INTäKTER – TOTALT 348 486 TKR
STF är en ideell förening som främst finaniseras via intäkter från 
driften av vandrarhem, hotell och fjällanläggningar. Detta sker i 
både egen regi och genom franchise. Totalt kommer 78,9 procent 
av våra intäkter från detta. Näst största intäktspost är medlems
intäkterna som är drygt 13,5 procent och därmed viktiga för oss.

Under senare år har STF börjat arbeta med bidragsinsam
ling främst till särskilda ändamål som exempelvis att rusta upp 
Kungsleden. STF är inte bidragsfinansierat och har inte för avsikt 
att bli det, men vi kommer att arbeta mer aktivt med att söka bi
drag för att kunna rusta våra anläggningar i fjällen och för att nå 
nya målgrupper som vanligtvis inte kommer i kontakt med STF. 

Under 2015 har STF sålt en fastighet, Eriksfält i Malmö, 
vilket stärkt intäktsflödet och likviditeten.

Enskilt största bidrag och gåvor under 2015 har varit bidrag 
från företag och privatpersoner till Kungsleden, bidrag från privat
person till Get Real Kids, övriga bidrag från företag samt offent
liga bidrag. Totalt har vi intäktsfört 2 684 tkr i gåvor och bidrag.

VÅRA KOSTNADER – TOTALT 320 405 TKR
STF driver egna anläggningar i Storstad och Fjällen. Huvud
delen eller 63,5 procent av våra kostnader används till driften av 

dessa. Många av STF fastigheter är av äldre modell och behöver 
rejäla underhåll samt anpassningar till dagens behov. Underhålls
kostnaden står för 5,1 procent av våra totala kostnader.

För att kunna vara relevanta, driva den turistiska utveckling
en samt skapa opinion krävs att STF lägger ekonomiska resurser 
på aktiviteter som stödjer detta, exempelvis:
•  Tidningen Turist, ges ut sex gånger per år. Målgruppen är 

föreningens medlemmar.
•  Stötta Kungsleden, insamling för upprustning av Kungsleden. 

Sedan starten har STF samlat in 2,3 mkr till nya yxor, ved
klyvar, madrasser och upprustning av stugorna.

•  Tillsammansläger, för målgruppen tjejer med mångkulturell 
bakgrund. Under 2015 genomfördes tre stycken läger. 

•  Get Real Kids, ett projekt att få barnfamiljer att pröva fjällen 
och samla på erfarenheter till oss för hur man kan göra fjällen 
mer barnvänligt.

•  Under 2015 rekryterade STF en hållbarhetsansvarig, för att 
säkerställa STF långsiktiga arbete inom hållbarhet.

•  Att supportera och stödja 65 lokalavdelningar.
•  Att utveckla möjligheterna för engagemang för medlemmar.
•  Att attrahera nya medlemmar.

vÅra pengar

Medlemsavgifter med mera 13,5 %

Annonsförsäljning tidningen Turist 1,1 %

Erhållna bidrag och gåvor,  
Kungsleden, Get real, Tillsammans 0,8 %

Vinst avyttring byggnader och inventarier 5,7 %

Hållbarhet, medlems  
utveckling, arbete med  
förtroendevalda 4,3 %

Stöd till lokalavdelningarna 0,4 %

Påverkansarbete och  
marknadsföring av STF 5,8 %

Underhåll och drift av föreningens fastigheter 5,6 %

Tillsammansläger, Get Real Kids,  
Upprustning Kungsleden 0,8 %

vÅra koSTnader

Intäkter från vandrarhem,  
hotell och fjällstationer 78,9 %

vÅra inTäkTer STF

Kostnader att driva  
föreningens egna  
anläggningar och  

franchise 69,1 %

Administration 10,5 %

Tidningen Turist 3,5 %

Årets överskott 8 144 Tkr förs vidare till nästa år
Överskott av försäljning Eriksfält, 19 937 Tkr
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FÅ männiSkor 
aTT uppTäcka 

Sverige

deTTa gör STF

STFs vision är att få människor att upptäcka Sverige. Vi vill se ett Sverige där det är enkelt och 
inspirerande att turista hållbart. Det innebär att vi ska inspirera till att uppleva Äventyret Sverige  
med respekt för besöksmålets natur- och kulturmiljöer. Vi ska sprida information för att möjlig-
göra hållbar turism och vi ska vara nytänkande för att hitta enkla och smarta lösningar.  
Samtidigt som engagemanget för Äventyret Sverige ökar hoppas vi att människor kommer lite 
närmare och ökar förståelsen för varandra. Även det ser vi som en viktig del av en hållbar turism.

Påverkan och opinion
Våra hjärtefrågor är
• Infrastruktur
• Allemansrätt
• Leder
läs på sid 13 hur vi jobbar
med Påverkan och opinion.

Unika boenden  
och aktiviteter
Inom STF finns cirka 300 boenden i/vid 
• Fjäll
• Kust
• Stadsmiljö
• Naturnära

Tillsammans erbjuder STF tusentals  
aktiviteter runt om Sverige
läs på sidorna 24–32 om våra boenden  
och på sidorna 20–21 om lokalavdelningarna 
samt om Sverige runt på sidorna 33–36

Inspirerande lärande
Inom STF finns massor av kunskap  
om turistlandet Sverige. Det vill vi sprida till fler
T ex genom tidningen Turist, vår hemsida, på boenden  
och via lokalavdelningar.

Riktar sig till dem som kanske annars inte  
skulle upptäcka Sverige
T ex Tillsammans, Get Real, Färdefonden, Upptäckarstödet, 
Aktiviteter till flyktingar, aktiviteter i lokalavdelningar.  
Läs på sid 14–15 hur vi jobbar med Inspirerande lärande.

Stötta STF
Det finns olika sätt att stötta STF
• Genom medlemskap läs på sid 16–17
• Genom ideellt arbete läs på sid 18–19
• Genom donationer läs på sid 20–21
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Representantskap 2015
STF är representerade i en mängd 
styrelser och kommittéer, exempelvis
•  Svensk Turism AB
•  Skärgårdsstiftelsen (adjungerad)
•  Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom 

turism
•  Swedish Lapland Visitors Board
•  Folksam Sak
•  Svenskt Friluftsliv, ledamot
•  Ekoturismföreningen, ledamot
•  Ideell Arena (kallas Styrgrupp), ledamot
•  Arbetsgrupp Naturturism inom ramen 

för Landsbygdsnätverket
•  Håll Sveriges Rent styrelse, ledamot
•  Ekoturismföreningen, Valberedningen
•  Fjällsäkerhetsrådet 
•  JHT, ledamot 
•  Gränsfjällen Sylarna 
•  SBO, ledamot 
•  Visit Idre, ordf – april 2015
•  Norra Dalarnas Turistråd,  

ordf – april 2015
•  Visit Dalarna, ledamot – maj 2015
•  Kiruna-Lappland, ledamot
•  Grövelsjöfjällen Turistförening,  

ordförande
•  Fjällstugvärdarnas representant för STF
•  Gällivare fjällsäkerhetskommitté, 

ledamot
•  Ljungdalsfjällens turistförening, ledamot
•  Kesudalens samfällighetsförening, 

ledamot

pÅverkan och opinion
STFs varumärke är starkt och vi vet att vi kan påverka genom att vara aktiva och envisa.  
Vår röst behövs inom områden som rör turistiska intressen och vi har många exempel på  
att beslut har ändrats eller frågor har uppmärksammats efter att vi har engagerat oss.

Ny hemsida lanseras
STF lanserade en ny hemsida i 
slutet av året. Tydligare ingångar 
är Göra, bo, Lära och Stötta med 
utgångspunkt i vad besökare, 
medlemmar respektive gäster söker 
när de besöker vår hemsida. Under 
Göra och Bo finns förstås boenden 
och aktiviteter. Lära handlar om kun-
skap som vi vill sprida, till exempel 
om allemansrätten eller praktisk 
kunskap som vi vill dela med oss 
av. Under Stötta hittar man olika 
sätt att stödja STF, förutom att bli 
medlem, dvs antingen genom ideellt 
arbete eller ekonomiska bidrag.

STF i Almedalen
STF fanns på plats i Almedalen med 
representanter från styrelse, ledning, 
STF centralt och lokalavdelningar. Bland 
annat genomförde vi en gerillaaktivitet 
för kampanjen Stötta Kungsleden.  
Aktiviteten gav bra uppmärksamhet som 
ledde till flera artiklar och inslag i SVT.  
Vi deltog också i drygt 10 seminarier och 
rundabordssamtal och träffade eventu-
ella framtida samarbetspartners, både 
företag och ideella föreningar som är 
intresserade av vårt arbete.

Publicitet 2015
2015 hade vi 8 084 stycken införande i svensk press med ett PR värde* på 335 505 774 kr. 
Införandena nådde 358 938 530 läsare/lyssnare/tittare. STF jobbar aktivt med att tipsa 
journalister om vad som händer inom STF. Det kan till exempel vara om ett nytt vandrar
hem, semestertips, den bästa fjällturen eller lokalavdelningsaktiviteter.

Bland det som väckte mest uppmärksamhet under 2015 var vårt upprop om att natt
tågen till Jämtland skulle begränsas och vilka vandrahem och fjällstationer som korades 
till årets Kudde.
*  (PR värdet mäts genom att man tar vad det kostar att annonsera på samma yta och sedan multiplice-

rar det med 2,34, då en artikel uppfattas som mer tro värdig än en annons).

Hur gör vi praktiskt
•  Uppvaktar regering, myndigheter, länsstyrelser och kommuner.
•  Besvarar remisser.
•  Är representerade i olika organisationer, styrelser och arbetsgrupper  

och samarbetar med andra organisationer, se nedan.
•  Skriver debattartiklar.
•  Deltar i debatter och som talare.
•  Underlättar för människor att komma ut i naturen  

och lära sig mer om allemansrätten.
•  Möjliggör aktiviteter för unga bland annat genom en fond,  

Tillsammans, Upptäckarstöd och Get Real.
•  Tar fram utbildningsmaterial till skolor.
•  Ordnar genom lokalavdelningar runt om i Sverige olika aktiviteter 

och jobbar med lokala påverkansfrågor.
•  Gör insamlingar.
•  Bedriver aktivt PR-arbete, dvs tipsar journalister om  

olika aktiviteter och platser.
•  Stödjer forskning inom svensk turism genom vår fond  

”Fonden för vetenskapliga undersökningar”.
•  Genom våra anläggningar runt om i landet gör vi Sverige  

tillgängligt för många. 

630 544 
sidvisningar första månaden
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Hej främling 
Hej Främling är en ideell organisation som 
finns på flyktinganläggningen Grytan i Jämtland 
och hittar på roliga aktiviteter och upplevelser 
för de boende. Redan från början var tanken 
att använda länets fantastiska natur som ett 
välkomnande och neutralt verktyg för integration. 
I år har 24 personer besökt STF Sylarna. STF 
hjälpte till med boende och mat för deltagarna. 
Deras besök dokumenterades även av SVT.

Get Real Kids 
Under sommaren 2014 skickade vi ut 300 ungdomar mellan 17–25 år för att 
få uppleva fjällen under 5–6 dagar i Get Real Summer 2014. Under sommaren 
2015 skickade vi ut 100 barnfamiljer i Get Real Kids till den svenska fjällvärl-
den. Vi bjöd på vistelsen mot att de gav oss sina tankar och idéer om hur vi 
kan utveckla vårt erbjudande och våra aktiviteter för barn. Vi uppmuntrade 
familjerna att använda fantasin och föreslå alternativ, förbättring och komplette-
ring till dagens utbud. Vad tycker barn är roligt? Vad lockar och motiverar dem 
till lek utomhus? Vi har träffat familjerna på fjället och haft samtal på plats. Efter 
hemkomsten har alla även fått svara på en enkät samt haft djupare diskussioner 
via telefon.

Resultaten
Barnen orkade mer än många föräldrar trodde och de upplevde att fjällmiljön  
gav barnen kreativitet och lekglädje. Familjerna efterfrågar till exempel avstånd-
markeringar på vandringslederna och/eller andra inslag som motiverar barnen 
till vandring. Annat som efterfrågas är små vattenhinkar och vedkorgar så att 
barnen kan vara med och hjälpa till, barnmenyer på fjällstationerna och informa-
tionstavlor i barnhöjd.

Den stora utmaningen för barnfamiljer inför att åka till fjällen är viss osäker-
het. Är det tryggt? Har vi tillräckligt med kunskap? Vilken utrustning behövs? 
Och priset. 

–Med Get Real Kids finns ett tydligt underlag för hur vi ska kunna få flera 
barnfamiljer att välja att uppleva svenska fjällen och en fjällvistelse. Detta blir 
ett lyft för vårt arbete att tydligare nå barnfamiljer och därmed också säkra 
bästa upplevelse för barnfamiljer.

Niklas Winbom, Vice VD och Chef Egna anläggningar

Nyanlända till fjället
Saltoluokta fjällanläggning hade fullt ös med 
peppade barn och vuxna som besökte fjällen för 
första gången. Gruppen bestod av nyanlända 
barnfamiljer och ensamkommande flyktingbarn 
boendes i Gällivare och Jokkmokks kommun. 
Totalt var de 39 personer som med ”Saltos” 
personal hade skidskola, byggde snöskulpturer, 
mös framför brasan och pimplade på Langas. 
” Vi ville göra en insats för nya invånare i vårt 
närområde som inte fått uppleva fjällen. Fjäll-
resan var gratis för alla deltagare och kunde 
genomföras tack vare bidrag från kommunerna 
samt att personalen arbetade ideellt”. 

Julia, receptionsansvarig

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

”Jag blev imponerad av hur mycket mina barn orkade” 
Jenny Grettve och hennes barn Astrid, Tyra och Olof var en av de deltagande familjerna;

–Jag har inte varit i fjällen på sommaren med mina barn tidigare, men efter ha 
deltagit i Get Real Kids kommer jag göra det igen. Jag blev överraskad och 
imponerade av hur mycket mina barn orkade med. Det är fantastiskt att ta med 
sina barn till den underbara fjällnaturen och veckan blev verkligen ett minne 
för livet. Mina barn tyckte att dricka vatten ur fjällbäckarna var spännande och 
väldigt gott. Och att få se snön mitt i sommaren var roligt!  
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•  Värmdö Sjöscoutkår Piraterna, vandring  
mellan Abisko och Nikkaluokta, 18 ungdomar. 

•  Robinson Skola, resa till Grövelsjön för 30 
elever i åk 8.

•  Påarps Scoutkår, lägerresa till Vässarö för 
15 ungdomar.

•  VBU-Högbergsskolan, fjällresa till Grövel-
sjön, 32 elever.

•  Adventure Spånga Gymnasium, friluftsut-
bildning på gymnasienivå. Resa till Jämtland.

•  Fältgruppen Österåker, fjällvandring mellan 
Nikkaluokta och Kebnekaise, 8 ungdomar.

STF Upptäckarstöd
Trots att STF har förhållandevis små resurser, får vi dagligen förfrågningar från 
privatpersoner som vill att vi ska bidra med gratis övernattningar på våra anlägg-
ningar. Vi älskar och verkar för att människor ska få upptäcka Sverige, oavsett 
ekonomiska förutsättningar och vi fördelar därför årligen cirka 200 kostnadsfira 
övernattningar. Upptäckarstödet är till för STF-medlemmar som drömmer om ett 
unikt äventyr men saknar finansiering. 

Under sommaren 2015 fick danska Mette Fosvald sitt löparäventyr i fjällen 
finansierat av STF. Mette sprang 130 mil under 40 dagar. Med hennes äventyr 
hoppas vi få fler att upptäcka charmen med löpning i Svenska Fjällen.
” Löpning i svenska fjällen är den ultimata frihetsupplevelsen! Man upplever att 
landskapet och naturen förändras snabbare än vid vandring. Glädjen av att 
kunna korsa den ena dalgången efter den andra och uppleva något nytt varje 
timme är mycket speciell.”

Boenden för flyktingar

Vi har tillsammans med våra 
franchiseanläggningar erbjudit 
ankomstboende eller bered-
skapsplatser under lågsäsong 
innan sommaren 2016 för att av-
lasta Migrationsverkets behov av 
boende för flyktingar. Cirka 35 
anläggningar har visat intresse 
av att erbjuda flyktingboende.

Den svenska ungdomens färdefond
”Den svenska ungdomens färdefond” som är avsedd att främja studiefärder och friluftsliv 
i Sverige, särskilt bland svensk ungdom men även inom andra grupper av vårt folk, som 
ej utan ekonomiskt stöd kunna företaga resor.” Under 2015 fördelades drygt 316 tkr till 
13 olika projekt, bland annat:

I Tillsammans möts nyfikna tjejer mellan 
15–20 år med olika etnisk, kulturell och 
social bakgrund från hela Sverige. Syftet är att 
utmanas och utvecklas, lära känna nya vänner, 
andra kulturer och upptäcka mer av Sverige. 
Tillsammansverksamheten sker i noga utvalda 
miljöer med naturen som viktig mötesplats och 
inspirationskälla, såväl tätortsnära som på fjället 
och i skärgården. 

Tillsammans motto är ”Känn dig själv, känn 
ditt land, känn världen”. Mottot har sitt ur
sprung i ett tal som Dag Hammarskjöld höll vid 
STFs 75årsjubileum. Verksamheten drivs i sam
arbete med Studiefrämjandet och ett engagerat 
gäng ideella ledare. Under 2015 fick vi bidrag 
från Svenskt Friluftsliv både till ledarutbildning 
och tre läger i Saltoluokta, Österlen och Gällnö. 
Tillsammans fick även Studiefrämjandets 
Uggle stipendium under året.

” Tack för ett givande läger som stärkte min dotter mer än något an-
nat! Hon kom hem lycklig, glad och nöjd, med både nya vänner och 
erfarenheter i bagaget. Extra plus för de blandade nationaliteterna 
och att så många kom från olika delar av vårt avlånga land. Att lära 
sig om sitt eget land är att lära sig om sig själv och borde vara alla 
förunnat. Genom er blir det verklighet för naturintresserade tjejer.”

Förälder till deltagare 2015

” För mig är Tillsammans-lägret något av det bästa jag snubblat 
över. Första gången jag åkte hade jag inga större förväntningar, 
men oj vad överraskad jag blev! Jag skulle rekommendera 
andra tjejer att söka till Tillsammans därför att det är ett tillfälle 
att utvecklas som person. Du får också chansen att lära känna 
både Sverige, andra kulturer och få nya vänner. ”

Deltagare 2015 

TillSammanS

35
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medlemmar
STF är en av Sveriges största ideella medlemsorganisationer med nyfikna, aktiva och natur- och 
kulturintresserade medlemmar. Medlemskapet i STF ger dig förmåner som rabatt på boende och 
tidningen Turist. Men du får också tillgång till något mycket större. Du stöttar oss och vårt arbete 
för hållbar turism och för våra hjärtefrågor. Mängden medlemmar gör att man lyssnar till oss 
samtidigt som medlemsavgiften går till inspiration och vägledning – men också till exempelvis 
reningsverk på fjällstationer i väglöst land. 

Våra medlemmar
Vi har medlemmar i alla Sveriges kommuner men störst andel 
medlemmar i Stockholm/Mälardalen. Snittåldern på våra 
medlemmar är 49 år, de har en aktiv livsstil, är miljövärnande 
och spenderar tid och pengar på resor. 49 procent kvinnor och 
51 procent män. 59 procent har varit medlem i minst fem år. 

STFs nöjdmedlemsindex var 75 vid senaste mätningen 
2014, vilket var i stort sett oförändrat jämfört med index två 
år tidigare. Medlemmarna är nöjda med enkelheten i att bli 
medlem, STFs boenden, STF som kunskapsspridare och 
verksamhets idén samt tidningen Turist. Allt fler anger att 
främsta skälet till medlemskap är att man vill stötta förening
ens idéer.

Vilket är ditt bästa 
STF-tips?
Ett tips till andra är frukosten på 
Grövelsjöns fjällstation. De har en 
buffé varje morgon som innehål-
ler en massa goda saker. Och allt 
smakar bättre på fjället.

Ella Grundberg 14 år, Stockholm.

Hur utnyttjar du medlemskapet i STF?
Vi utnyttjar medlemskapet på ett varierat och mångfacetterat sätt. Som 
storstadsbor är det främst vildmark och fjäll som lockar oss. Vi utnyttjar 
möjligheten att hyra boende med avskildhet och eget hushåll. Detta i 
kombination med organiserade aktiviteter ihop med andra medlemmar och 
erfaren personal, ger oss eftersökt helhet. 

Hälsar Philip, Ludwig, Kristoffer och William Schwab från Norrtälje

Vad gillar du 
mest med STF? 
Den historiska närvaron i fjäl-
len, servicen i form av stugor 
och stationer. STF känns på 
något sätt som en nygammal 
vandrare i fjällen, som har 
funnits och som fortsätter sin 
vandring framåt. Utbudet på 
stationer i form av guidade 
turer. Utbudet i stugorna efter 
leden.

Anders Gunnare, Luleå.

Vad är ditt bästa 
STF-tips
I STF finns ju något för alla och jag 
tycker att man ska ta kontakt med 
lokalavdelningarna när man är ute 
och reser i Sverige. Då får man tips 
på smultronställen som man aldrig 
skulle ha hittat annars.
Helena Ödvall Enoksson, Tranemo 
som själv är engagerad i  
lokalföreningen STF Kind

STF hade

241 672
medlemmar 2015
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Vandrarhem 27 % 

Digitala kanaler 
(webb, app 
och online 
bokning) 48 % 

Övrigt som STF 
kundservice, lokalavdel-
ningar och turistbyråer 2 % 

Hur blev man medlem 2015

Fjällstationer och 
fjällstugor 23 % 

bli medlem om du vill STöTTa:
•  Hållbar turism som värnar om människor och miljön.
•  Att göra det otillgängliga tillgängligt och ha  

en levande landsbygd. 
•  Möjlighet till upplevelser i naturen. 
•  Sveriges unika natur- och kulturmiljöer både idag  

och för framtida generationer. 
•  En organisation som värnar om allemansrätten,  

upprustning av leder samt rätten till god turistisk  
infrastruktur i hela Sverige.

och deSSuTom vill ha
•  Medlemspris på prisvärt boende med fint värdskap på 

cirka 300 boenden i Sverige och rabatt på över 4 000 
vandrarhem i 90 länder via Hostelling International.

•  Tillgång och medlemspris på tusentals aktiviteter på 
våra boenden och genom våra lokalavdelningar runtom 
i Sverige. 

•  Inspiration och tips på resmål och sevärdheter, ibland 
det unika eller oväntade, genom Tidningen Turist,  
värdarna på våra anläggningar eller vår hemsida. 

och inTe minST,  
TräFFa likaSinnade
•  Möjlighet att vara med i en lokalavdelning med  

aktiviteter i närområdet.
•  Möjlighet att engagera dig som dugnadsarbetare, 

lägerledare, färdledare etc.

nya medlemmar
Utan nya medlemmar överlever inte STF. Många blir 
medlemmar i STF på våra boenden. Vi har därför utsett 
värvningscoacher på samtliga anläggningar i egen drift. 
Dessa har under året fått särskilt stöd och coachning 
i värvningsretorik. Vi samarbetar också aktivt med 
ett antal franchiseanläggningar för att hitta former för 
ökad medlemsvärvning. Flest medlemmar 2015 värvade 
STF Abisko som ökade sin värvning med över 1 000 
medlemmar till 3 638. Andra anläggningar som ökat sin 
värvning under 2015 är STF Kebnekaise, STF Zinkens
damm i Stockholm, STF Hagaby Lantgården och STF 
Malmö City.  

Medlemskap 2015
•  241 672 medlemmar (137 998 hushåll).
•  Drygt 10 000 färre medlemmar än förra än året.
•  Cirka 79 procent av medlemmarna har valt att 

förnya sitt medlemskap.
•  Totalt har 54 600 nya medlemmar värvats, 

vilket är drygt 4 000 fler än 2014.

Tidningen Turist
Medlemstidningen Turist kom ut med sex nummer under 2015 och 
nådde drygt 180 000 läsare. I TNS-Sifo:s kvalitetsmätning rankas 
Turist som en av de tio mest inspirerande, välskrivna och vänligt 
välkomnande tidskrifterna, samt en av tio med mest informativa  
annonser. Turist nominerades under året till Publishingpriset i  
kategorin Medlemstidningar. 

Turist tipsar under 2015: 
Under året har vi tipsat bland annat om vinterfjällturer för nybör-
jare, svindlande trappor värda en omväg, att köpa rätt friluftsbyxa, 
tillgängliga naturreservat, smarriga konditorier, tropiska växthus och 
spännande filmfestivaler landet runt. 

Nu kan STF-medlemmar resa  
hållbart med SJ med rabatt
Under 2015 inledde STF ett nytt och exklusivt sam-
arbete med SJ och lanserade en ny medlemsförmån. 
Medlemmar i STF får 15 procent rabatt på SJ dag-
tågbiljetter och 10 procent rabatt på nattågsbiljetter. 
Detta blev snabbt en uppskattad och välanvänd förmån 
bland medlemmarna.  

STF verkar för en hållbar turism och däribland att 
miljövänliga kommunikationsmedel används i så hög 
utsträckning som möjligt. Vi är därför extra glada att 
erbjuda våra medlemmar denna förmån. 

Anläggningar som gjort fina insatser för medlemsvärvning 2015. 
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eldSJälarna gör Skillnaden
STF är en ideell förening. Eventuellt ekonomiskt överskott, återinvesteras i verksamheten för att 
göra den ännu bättre. För att stödja föreningen är det många som arbetar ideellt för STF.

Stugvärdar
Under säsong bemannas våra fjällstugor 
med en stugvärd som möter gästerna, för
delar bäddar, tar betalt, säljer butiksvaror, 
värmer upp bastun och ger tips om nästa 
utflyktsmål.

Stugvärden gör en ideell insats då er
sättningen är låg. Under 2015 hade vi totalt 
263 stugvärdsuppdrag med fördelning på 
103 vinteruppdrag och 160 sommarupp
drag.

För att bli stugvärd genomgår man 
STFs stugvärdskurs med grundutbildning 
kring drift, gästservice, ekonomi och säker
het. Under 2015 genomfördes 2 stugvärds
kurser. Antalet sökande var 295 personer.

Stugvärden Greger Mellbert om en blöt sommar

Årets fjällsommar blev ovanligt kort och kall. På många ställen var det meter-
djup snö i slutet av juni. Greger Mellbert som var stugvärd i Abiskojaure 
säger sig aldrig ha varit med om något liknande. 

– Många som skulle gå Kungsleden vände och stannade hos oss några  
dagar istället. Några nätter hade jag så många gäster att jag fick lägga  
madrasser i bastun och vedbon men de flesta var nöjda och positiva. 
Dessutom upptäckte många charmen med att gå på dagsturer utan tung 
packning och hinna se sådant de missat annars. 

– För mig som stugvärd var det trevligt att få lära känna gästerna lite bättre. 
I år hade vi dessutom ovanligt många yngre förstagångsvandrare och fler 
utländska gäster. Speciellt för 2015 var också att det var massor av lämlar 
och ugglor i området. 

Det ideella engagemanget i STF kan se ut på olika sätt
•  Gå med i en av STFs lokalavdelningar och delta i eller arbeta ideellt med aktiviteter och 

påverkansarbete på den lokala orten.
• Delta i STFs dugnadsarbete, dvs ideellt underhålls arbete på STFs fjällstugor.
•  Delta i föreningens styrning genom att till exempel föreslå sig själv eller andra som ombud 

till riksstämman och rösta på kandidaterna.
• Genomföra stugvärdsuppdrag eller färdledaruppdrag.
• Vara ledare för Tillsammanslägren. 
• Att som medlem skriva motioner till Riksstämman.
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Antal ideellt engagerade 2015 2014

Föreningsaktiva 767 755

Stugvärdsuppdrag 263 261

Dugnadsarbetare 129 121

Färdledare 54 54

Tillsammans-ledare 18 8

Dugnad i fjällen under 2015
Det finns stora investeringsbehov i STFs anläggningar, i både upprustning,  
renovering, modernisering och utveckling. Även driften av anläggningarna är  
omfattande. Att driva fjällstationer på ett miljömässigt bra sätt i väglöst land 
kräver resurser.

Dugnad är ett norskt ord för ideellt arbete. Inom STF använder vi det som 
namn för ideellt arbete då STFmedlemmar renoverar och reparerar fjällstugor. 
För varje dugnadsuppdrag finns en dugnadsledare. Det är dugnadsledaren som 
sätter samman sin dugnadsgrupp genom kontakt med de som anmält intresse för 
dugnadsuppdrag. Under året ordnade STF en kurs för dugnadsledare med sex 
deltagare. I början av 2016 kommer ytterligare en kurs att hållas. 

Under 2015 har 30tal dugnadsarbetare gjort en mycket bra och uppskat
tad arbetsinsats på våra fastigheter i STF Sälka, STF Vistas och STF Saltoluokta 
Fjällstation.

Tack för en fanatisk insats! 

Tillsammans-ledare
STF utbildar tillsammans med Studiefräm-
jandet kontinuerligt nya Tillsammans-ledare 
i ledarskap och gruppdynamik. I april anord-
nades en ledarutbildning för 10 nya ideella 
ledare. Läs mer om Tillsammans på sid 15.
”Det är helt fantastisk att få följa utvecklingen 
i gruppen och se hur de under några få dagar 
lyckas bygga upp en vänskaplig gemenskap 
där de till 100% stöttar och lyfter varandra 
från att tidigare varit totala främlingar. Det är 
så häftigt att se tjejer som vågar släppa sin 
blyghet, ta plats och därefter blomma ut!”

Cindra Nyström Tillsammans-ledare

Våra franchisetagare
Många av våra boendeanläggningar har 
historiska och/eller kulturella värden 
eller ligger naturskönt. Ofta gör våra 
franchisetagare ovärderliga insatser 
för att bevara och utveckla dem, ibland 
tillsammans med lokala krafter. Bilden 
är från STF Lurö Vandrarhem.

STF Sälka är rustad med 
hjälp av dugnadsarbetare
Sommaren 2015 rustades stuga 62 i STF 
Sälka av en grupp engagerade medlemmar. 
De genomförde en total renovering av  
stugan invändigt inklusive installerade nytt 
kök, bytte alla fönster, målade om alla väg-
gar och tak, samt la nya golv.
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lokala kraFTer
STF har 65 lokalavdelningar och 767 funktionärer som arbetar ideellt i styrelser och i andra roller. Drygt 13 500 
medlemmar har valt att tillhöra en lokalavdelning. Lokalavdelningarnas huvudsakliga uppgift är att erbjuda natur- 
och kulturturistiska upplevelser på hemmaplan men också att stimulera till resande i Sverige. Lokal opinions-
bildning kan också vara del av verksamheten liksom att utveckla, underhålla eller rusta lokala leder eller vårda 
kulturminnen. Under året har vi genomfört 1 542 aktiviteter med 28 767 deltagare. På STFs hemsida finns 
kontaktinformation till samtliga lokalavdelningar.

exempel pÅ engagemang under ÅreT

Björkskogen i Abisko

STF Södra Halland är engagerade 
i Suseåns Vattenråd som är ett lokalt 
samverkansnätverk med syfte att arbeta 
för gemensamma lösningar i vattenfrå-
gor i Suseåns avrinningsområde. Under 
2015 nominerades projektet till vatten-
miljöpriset Sjöstjärnan av Havs- och 
vattenforum.

STF Södertälje engagerar sig i ”Till-
sammans för Södertälje” ett nätverk 
med olika aktörer och engagerade 
Södertälje bor som vill verka för gemen-
skap och integration. Bland annat har 
man medverkat på Röda Korsets Språk-
café och berättat om sin verksamhet.

STF Stockholm engagerar sig för barn 
och unga och har bland annat gjort 
aktiviteter för upp till 30 barn från Skarp-
näck som gärna vill upptäcka naturen, 
men som själva saknar möjligheter och 
kunskap att ge sig ut. 

”Det var inga avancerade saker vi gjor-
de. Vi vandrade i skogen och gjorde upp 
eld för korvgrillning. Sen lärde vi dem lite 
kartläsning och förstås om allemansrät-
ten.” Ing-Britt Källman, ordförande STF 
Stockholm

STF Karlskoga-Degerfors är en aktiv 
lokalavdelning som hjälper ensamkom-
mande flyktigbarn att komma ut i den 
svenska naturen.

STF Alingsås har fått en ny samarbetspartner 
med anledning av satsningen på energivand-
ringar och Eurorando. Det lokala elbolaget 
Alingsås energi kommer att marknadsföra 
föreningens energivandring Potatisledens dag 
via nyhetsbrev, annonser osv.

STF Sollefteå fortsätter sitt arbete att 
rusta upp naturområdet Hågestaön. Nu är 
motionsslingan uppfräschad och man håller 
på och bygger ett utegym av några träd som 
man avverkat. Nästa steg blir en äventyrs-
bana för barn.

STF Norra Roslagen tar med skolungdo-
mar i naturen för att skapa gemenskap och 
ge dem kunskap om allemansrätten.
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STFs förtjänstmärke i guld
Förra året fattade STFs styrelse beslut om att 
införa ett förtjänstmärke i guld. Den 19 april i år 
utdelades det för första gången. Mottagare var 
Claes Trefil och Lars-Erik Karlsson, båda från STF 
Lerum-Partille. Claes och Lars-Åke arrangerar 
årligen en vandring som bjuder på både kultur-
historia och naturkunskap. Förra året hade de sin 
40:e vandring i följd! 

Förtjänstmärkena delades ut i samband med 
årets vandring som gick i vårsol utmed Säveån. 
Ca 30 deltagare njöt av vårblommor och bruset 
från forsarna i Säveån medan Claes och Lars-Erik 
delade med sig av sina kunskaper. Det viskades i 
ledet att ”de är som levande uppslagsverk”. 

Även Anita Körner von Kern, Tord Porsne och 
Jan Brunius fick förtjänsttecken i guld.

Jubileum under 2015

STF Umeå  40 år

STF botvid  30 år

STF Arvidsjaur- 
Arjeplog  30 år

STF Kind  30 år

STF Mark  30 år

STF Södertörn  10 år

På årsmötet 2015, beslutade STF Värmland att de 
ska synas på alla tänkbara sätt. Att vara med i värm-
landsradion på ”Sara café” var ett sätt.
Från vänster: Birgitta Ernebrant, Kerstin Bergström, 
Birgitta Blomberg och Ingrid Eriksson ordförande.

Lokalavdelningar på Vildmarksmässan
Lokalavdelningarna i Stockholmsområdet var för andra året i rad med på Vild
marksmässan som lockade 31 800 besökare. Även några av STFs fjällstationer 
medverkade tillsammans med kollegor i Visit Lapland monter. 

Syftet var att få möjlighet att träffa frilufts och kulturintresserade och att 
sprida kännedom om att STF har lokal verksamhet och inspirera till äventyr i 
vardagen. 

Medverkan på Vildmarksmässan finansieras ur respektive lokalavdelnings 
egen kassa med tillskott från vissa vandrarhem. Intresset för STF var stort. 
Många kände inte till att det fanns lokalavdelningar, andra hade frågor om 
vandringar, hur man 
blir stugvärd eller ville 
ha tips på vandrarhem. 
Mässan gav omkring 
40 stycken nya STF-
medlemmar och cirka 60 
stycken nya lokalavdel
ningsmedlemmar. 

Samarbete med  
Studiefrämjandet
Lokalt anordnar STF ofta aktiviteter tillsammans 
med Studiefrämjandet. På nationell nivå har vi 
tillsammans genomfört en pilotutbildning för 
guider utomhus som bygger på Studiefrämjan-
dets ledarutveckling steg 1. Nu finslipar STF 
och Studiefrämjandet utbildningen för att kunna 
erbjuda den till samtliga lokalavdelningsaktiva 
inom STF. 

Kurs och konferens under året
STF ordnade liksom tidigare år kurser för personer som blivit invalda i sty-
relsen i någon av STFs lokalavdelningar. Två kurstillfällen genomfördes med 
totalt drygt 50 personer. 

Under hösten hölls även en lokalavdelningskonferens. Syftet med konfe-
rensen var att lokalavdelningarna ska få insikt i STFs riktlinjer, se sidan 3 och 
utifrån lokala exempel ta detta vidare till sin egen verksamhet. Men viktigast 
var förstås att mötas och utbyta erfarenheter. Totalt deltog 84 ledamöter från 
54 av 65 lokalavdelningar.

65 lokalavdelningar 
runt om i Sverige
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Nu står STF Singi rustad och klar
Singistugan ligger där vägen från Kungsleden delar sig och du kan 
svänga av till Kebnekaises fjällstation. Det är en av de mest besökta fjäll-
stugorna utmed Kungsleden med stort slitage. STF Singi fjäll stuga bygg-
des 1929 och den stora gäststugan rustades upp invändigt senast på 
70-talet. Under våren 2015 fick den stora gäststugan en totalrenovering 
invändigt med ny ytterdörr, nya innedörrar, fönster, golv, taklister, foder till 
dörrar, samt nytt kök. Dessutom har hela stugan blivit ommålad invändigt.

STöTTa kungSleden

I kampanjen Stötta 
Kungsledan kan man 

för 25 kronor bli fadder till en virtuell 
meter på leden. Huvuddelen av peng
arna går till renovering av stugplatserna 
längs leden. Planen är att en viss del 
även ska gå till rustning av själva leden 
som Länstyrelserna i Norrbottens och 

Västerbottens län ansvarar för. 
Syftet med Stötta Kungsleden är 

i första hand att samla in pengar till 
stugplatserna men också att skapa 
opinion kring underhållet av Sveriges 
vandringsleder.

Förutom insamlade pengar har 
projektet lett till ett stort antal artiklar 

och uppmärksamhet både i tv, radio och 
på bloggar och av twittrare. 

På stöttakungsleden.se kan du se 
vem som har stöttat vilka metrar och 
följa insamlingen. Du kan naturligtvis 
ge bort metrar av Kungsleden som pre
sent. Du får ett gåvobevis och en länk 
till just dina metrar.

FAKTA 2015 2014

Insamlade medel och bidrag 1 745 038 886 340

Insamlingskostnader 241 583 221 585

Till ändamålet 1 746 997 24 650

VAD HAR VI GJORT
Kampanjen ”Stötta Kungsleden” hade per 
31 december 2015 samlat in mer än 

2,5 miljoner kronor. 

På STFs hemsida kan man läsa vilken 
upprustning som skett av stugplatserna 
utmed Kungsleden tack vare många 
människors engagemang!

Vandring vid Abisko
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Naturkompaniet skänker 1 010 350 kr. 
Den generösa gåvan öronmärks till en helt ny 
bastu vid STF Kaitumjaure liksom upprustning 
av fjällstugan i Alesjaure.  
Stort tack Naturkompaniet och alla kund-
klubbsmedlemmar!

Fjällräven donerar under tre år totalt 
562 500 kr. Pengarna är riktade till STFs fjäll-
stugor Singi, Sälka, Tjäktja och Abiskojaure. 
Med dessa pengar kan vi måla om invändigt, 
byta fönster och renovera utvalda fjällstugor. 
Stort tack Fjällräven!

Med våra fantastiska företagsfaddrar kan vi gemensamt arbeta för att Kungsleden inte bara blir ett streck på 
kartan. Tillsammans blir vi starkare men också effektivare. 

STF Sälka är rustad  
med hjälp av dugnadsarbetare
Under sommaren rustades även stuga 62 i STF Sälka av en grupp 
engagerade dugnadsarbetare. Läs mer om dugnadsarbete på sidan 19. 

Nya inköp till stugorna
Under 2015 uppdateras huggkubbar, yxor och vedklyvar i Kungsledens 
stugor. Utöver yxor och kubbar kommer även mycket av den gamla köks-
utrustningen bytas ut i stugorna för att det ska blir lättare för gästerna 
att effektivt laga den efterlängtade maten på fjället.

Andra företagsfaddrar 
Ahkka  
Outdoorkartan 
Morakniv
Goodpoint

Företagsfaddrar stöttar Kungsleden

Upprustning av STF Alesjaure  
och ny bastu i STF Kaitumjaure
Under året har STF Alesjaure rustats och en helt ny 
bastu byggts i STF Kaitumjaure. STF Alesjaure ligger 
uppe på kalfjället med milsvid utsikt över sjöar och 
fjäll. Det är STFs största stugplats och härifrån finns 
oändliga möjligheter att välja utflyktsmål och  
turer. Det finns tre gäststugor, varav två nu har rustats. 

STF Kaitumjaure ligger vackert på en sluttning 
ner mot sjön Kaitumjaure. Från fjällstugan har du un
derbar utsikt ner mot den långsmala sjön som kantas  
av branta fjällsidor. Nära fjällstugan har vi byggt en 
ny bastu som är perfekt för både vandrare och skid
åkare. Detta arbete kunde göras delvis med stöd av 
en donation från Naturkompaniet.
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vÅra anläggningar

FAKTA 2015 2014

Antal anläggningar 293 357

Typ av anläggning

Fjällstugor 43 43

Fjällstation 8 8

Vandrarhem/hotell 241 306

Antal gästnätter 1 371 121 1 364 075

Nettoomsättning, mkr 275 707 255 998

Våra anläggningar, det vill säga det boende vi erbjuder 
på 300 platser runt om i Sverige ger våra medlemmar 
möjlighet att upptäcka unika platser i Sverige.

Fyra olika delar av Sverige

Unika i fjällvärlden
Fjällens varierande natur 
passar både dig som vill 
koppla av eller dig som 
söker sommaräventyret. 
Här finns både Fjäll
stationer, fjällstugor, 
vandrarhem och hotell för 
den som vill uppleva de 
svenska fjällen.

besök kusten
Från Strömstad i väster 
till Haparanda i norr.  
Hotell och vandrarhem 
vid vindpinade ytter
skärskobbar, kilometer
långa sandstränder eller 
lummiga skärgårdsvikar.

Stadsboende
Prisvärda vandrarhem 
och hotell i städerna, 
även för affärsresenä
ren. STF har boenden 
i mindre och större 
städer. 

Renovering i Abisko
Under året har vandrarhemsdelen 
Keron vid STF Abisko Fjällstation 
helrenoverats. Ytskikt, armaturer,  
inredning, bastu och radiatorer  
har bytts. Samtidigt ökade antalet  
bäddar från 139 till 172.

Våra egna anläggningar

Vi driver totalt 56 anläggningar själva. 

Varav 51 fjällstationer/fjällstugor och  

5 vandrarhem/hotell. 

Franchiseanläggningar

Totalt 236 vandrarhem/hotell var anslutna till 
oss på franchisebasis vid årsskiftet. De drivs av 
fristående entreprenörer som delar vår grundsyn 
och ändamål, läs mer på sidan 27.

Naturnära lägen
Den svenska naturen är 
storslagen och bjuder 
grönskande ängar och 
täta skogar. Vi har hotell 
och vandrarhem med 
naturnära lägen i hela 
Sverige.

STF Göteborg city



Detta gör STF – Boenden 25STF – Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2015

STF Blentarp – Skåne +329%
Sedan Gunilla och Klas tog över vand
rarhemmet har en fantastisk utveck
ling skett. De satsar på verksamheten 
med nya ögon och gästerna strömmar 
till. Med en imponerande gästnattsök
ning på 329 procent jämfört med 2014 
är de solklara vinnare.

STF Grövelsjön – Dalarna +11%
Lika målmedvetet och fokuserat som 
en maratonlöpare har STF Grövelsjön 
ökat antalet gäster. Personalen under 
ledning av Charlie Ekberg arbetar 
efter en långsiktig strategi med att 
paketera intressanta och relevanta 
upplevelser till sina gäster. Under året 
har de även har lyckas bli ett certifie
rat Vasaloppscenter.

STF Kiruna – Lappland +35,2 %
STF Kiruna är en anläggning som 
målmedvetet och med professionalism 
satsar på att etablera ett bra boende i 
ett hett område. En satsning som gett 
utdelning i form av en växande skara 
gäster. Här bor den som söker ett cen
tralt och naturnära boende i Kiruna.

Föreningsverksamhet 
ca 17% 

Franchiseverksamhet 
ca 6 % 

STF egen drift ca 77 % 

Fördelning STFs omsättning

275 707
Tkr

Franchiseverksamhet 
ca 73 % 

STF egen drift 
ca 27 % 

Fördelning gästnätter

1 371 121
gästnätter

Årets gästnattsökning 
vandrarhem/hotell  
med fler än 5 000 gästnätter/år 

Årets gästnattsökning 
vandrarhem/hotell  
med färre än 5 000 gästnätter/år

Årets gästnattsökning 
fjällstation

Fjällstation
Hotelliknande anläggning med full 
service, normalt med restaurang och 
för de som önskar också med inslag 
av självservice av samma modell som 
återfinns på vandrarhem. Boende i 
egna rum eller flerbäddsrum och sov-
salar. Sängarna bäddas om gästen 
beställer det.

Fjällstuga
Bo i väglöst land med enklare inkvar-
tering. Vissa fjällstugor har enklare 
service i form av butik och bastu. Logi 
i flerbäddsrum med fyra till åtta bäddar 
i varje. Täcke och kudde finns men 
gästen har egna lakan/sovsäck.

Vandrarhem
Boende med privata eller gemensam-
ma faciliteter. Boende i egna eller de-
lade sovrum, med eller utan vånings-
sängar, ibland finns familjerum som 
alternativ. Gästerna har ofta tillgång 
till kök och allmänna utrymmen. 

Hotell 
Boende med full service, såsom 
reception, restaurang och frukost.  
Allt boende som benämns eller mark-
nadsför sig som eller med ordet hotell 
finns inom denna kategori. 

Gästnätter 2015 
Under 2015 hade vi totalt 1 371 121 gästnätter på 
STFs anläggningar, vilket var något mer än under 
2014. Intäkterna från affärsverksamheten ökade 
mer, med 8 procent. Att intäkterna ökar mer än 
antal gästnätter beror på att antalet gäster har ökat 
mer på våra egna anläggningar men också på att 
gästerna handlar mer i butik och restaurang. Dess-
utom hade flertalet fjäll anläggningar en ökning av 
antalet gästnätter under året. Inom franchise blev 
summan för 2015 precis under 1 miljon gästnätter, 
vilket var en svag minskning, knappt 20 000 färre 
än 2014, men mot bakgrund av att tillgänglig kapa-
citet minskat med över 200 000 bäddnätter mellan 
2014 och 2015, så är resultatet en god höjning av 
beläggningsgraden med 0,6 procentenheter. Vilket 
visar att STF håller trenden, att skapa god belägg-
ning även utanför högsäsong. 

STF Storulvån

STF Alesjaure

STF Huskvarna Hotell

STF Vassbo vandrarhem
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vÅra bäSTa varandrarhem/ 
hoTell och FJällSTaTioner 2015

STF Nordmaling/Lotshuset,  
Ångermanland/Västerbottens län 
”För en unik upplevelse där lotsarnas 
historia paras med smakfull inred
ning och ett fantastiskt läge. Med sin 
blandning mellan genuint och modernt 
ger Lotshuset en upplevelse utöver det 
vanliga genom personligt bemötande 
och charmigt utformade rum.”

Silver gick till STF Tåkern, Östergötland 
och brons till STF Gällnö, Stockholms 
Skärgård

Årets kudde – vandrarhem Årets kudde – fjällstation

Årets nykomling Årets upplevelse Årets insats

STF Blåhammaren, Jämtland 
”Med vilsamt lugn för kropp och 
knopp på väg till fjällets topp fortsät
ter Blåhammaren att vara en verklig 
höjdare med sin blandning av lyx och 
tradition. Kulinariska överraskningar 
levererade av engagerade kockar efter 
en tur på fjället skapar magiska möten 
mellan mat och fjällets karga historia.” 

Silver gick till STF Helags, Jämtland och 
brons till STF Saltoluokta, Lappland.

STF Nyrups Naturhotell, Skåne
”Utmanar gästens sinnen och före
ställningar om vad ett vandrarhem kan 
erbjuda. När du har stängt den mongo
liska yllehyddans dörr stiger du in i en 
ny värld där mänskliga möten får en ny 
inramning och du kan andas ut mellan 
vandringsstigar och vulkaner.” 

Silver gick till STF Ransäter/Prästmyren, 
Värmland och brons till STF Snöå bruk, 
Dalarna

STF Hagaby Lantgården, Öland
”För att mitt i det Öländska landskapet 
bland mangårdsbyggnader och sovklara 
hängmattor ha skapat en medlems
magnet utöver det vanliga. Med cykel, 
golf, fotocafé och strandängar med 
vraksafari blir Hagaby ett uppskattat 
paradis både för den aktive och stres
sade.”

Silver gick till STF Grövelsjön, Dalarna för 
sitt hållbarhetsarbete, läs mer på sidan 32 och 
brons till STF Vare/Varberg, Halland.

STF Steninge Vandrarhem, Halland
”För en nyskapande upplevelse invid 
Kattegatts strand i världsmästarklass 
från morgonens frukostgröt till kväl
lens natursköna vandringstur. En hal
ländsk pärla med lyster av omsorgsfullt 
service, handlag och hantverk.”

Silver gick till STF Norrköping/Central-
stationen, Östergötland och brons till  
STF Nyrups Naturhotell, Skåne.

Varje år delar STF ut pris till årets 
bästa vandrarhem/hotell och fjäll-
station. Tävlingen är uppdelad i fem 
delutmärkelser, där Årets kudde 
är den finaste. Gästerna utser 
vinnaren genom att rösta på STFs 
hemsida. I november korades  
vinnare på en gala  
i Göteborg. Där  
fick även de  
anläggningar  
med störst gäst-
nattökning pris,  
läs mer på  
sidan 25.

2015

KUDDE
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vÅra FranchiSeTagare

STF driver ett femtiotal anläggningar i egen regi men det  
stora flertalet av våra anläggningar drivs av ca 240 fristående 
före tagare och entreprenörer runt om i Sverige.

Vi tror på långsiktighet och har lång och 
framgångsrik tradition av att samla unika 
boenden i hela Sverige under ett och 
samma varumärke. Vi tror att vi tillsam
mans blir en betydligt starkare marknads
aktör än om var och en skulle agera och 
verka på egen hand.

Under senare år har vi utvecklat ett 
franchisekoncept som stödjer ingående 
franchisetagare i deras verksamhet och 

skapar en ökad tydlighet vad gäller 
samarbetets rättigheter och skyldigheter 
parterna emellan. Franchisekonceptet 
utvecklas löpande för att anpassas till 
rådande marknadssituation.

En franchisetagare inom STF får ver
ka under ett marknadsledande varumärke 
och ingår i en kedja som erbjuder unika 
boenden i hela Sverige och får tillgång till 
240 000 stamgäster i form av medlemmar.

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 med god lönsamhet.

Genom franchisetagarna 
kan vi leva upp till vår 
vision
Genom det rikstäckande nätverket av 
franchisetagare lever STF upp till den 
ursprungliga tanken om ett vandrarhem 
på cykelavstånd, var än du befinner dig 
i Sverige. I valda delar av övre Norrland 
får man trampa på en bit för att klara 
detta, men i Syd- och Mellansverige 
finner du oftast ett vandrarhem på 
bekvämt avstånd. 

De drygt 240 franchisetagarna i 
STF står för närmare 80 procent eller 
drygt en miljon av STFs gästnätter och 
att nätverket av franchiseanläggningar 
är viktigt för våra medlemmar vittnar en 
hög andel medlemsgästnätter om. För 
många är det just den där lilla speciella 
anläggingen bortom allfar vägarna, som 
är orsaken till att man går med i och 
stannar som medlem i STF.

STF Norrköping centralstation 
vandrarhem
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Irene Gilling
STF Vandrarhem Borensberg/
Göta Kanal vandrarhem
Nuvarande värdar startade  
1 mars 2009

Jag och Arjan har jobbat mycket med 
att skapa bra aktiviteter och paket. 
Vi har haft teambuildingövningar för 
grupper, kräftfiske, cykelturer/vand-
ringar efter Göta kanal och svamp-
kurser.

Under året har vi också satsat 
extra på vårt café och haft öppet hela 
dagarna under högsäsong, vilket har 
varit uppskattat. 

Vi har också blivit Green Key-
certifierade under året. Vårt café är 
dessutom KRAV-märkt.

Anna Magnusson Nyström, 
STF Brunskog vandrarhem
Ansluten sedan 2005

Vi köpte vandrarhemmet lite av en 
slump helt utan erfarenheter från turist-
branschen. Det har känts bra att kunna 
få tips och råd av kollegor på andra 
vandrarhem och även få hjälp från STF. 
Vandrarhemmet var nedgånget när vi 
köpte det, så vi har lagt ner åtskilliga 
timmar och kronor på att renovera. Vi 
gör allt själva och hoppas att gästerna 
ska känna att det är gjort med själ och 
hjärta. Vår önskan är att alla ska känna 
sig hemma hos oss. Vi driver även 
jordbruk med köttdjur. Dessutom har 
min man Per ett heltidsjobb. Eftersom 
vi inte har några anställda, varken inom 
jordbruket eller på vandrarhemmet så 
har vi inga problem med att få dagarna 
att gå. 

Ingrid Selin 
STF Wendelsberg  
Hotell & vandrarhem
Ansluten sedan 2005

Att arbeta på Wendelsberg är fantas-
tiskt då det är en blandning av skola, 
vandrarhem, konferens, hotell, lunch, 
kursverksamhet, folk som bara kom-
mer och vill titta in, lite av ett museum, 
möjligheternas hus, en underbar miljö 
med en spännande historia. 

Vi har gjort en resa som jag inte tror 
varit möjlig utan STF, första sommaren 
hade vi ca 2 000 gästnätter och i år 
över 10 000. Ett starkt varumärke och 
härliga kollegor ute i landet. Jag har 
lärt mig jättemycket på STFs inspira-
tions- och utbildningsträffar.

Måns Grevillius 
STF Ransäter Prästmyren  
vandrarhem i Värmland

Nominerad till Årets Upplevelse för att 
han spelar gånglåt på fiol till frukost för 
sina gäster. Det är både oväntat och en 
upplevelse många bär med sig. Det har 
blivit omnämnt i flera omdömen/recen-
sioner och givetvis får anläggningen 
också höga gästomdömen. 

Måns blev helt begeistrad i fiolspel i 
19-årsåldern. Övade och spelade dyg-
net runt, for på spelmansstämmor och 
duktig blev han. 1975 fick han Zornmär-
ket i silver och blev därmed Riksspel-
man. Riktigt ärevördigt och fint. 

Varje morgon öppnar han dörren 
till huset och spelar en gånglåt – och 
då kommer gästerna ! Sedan äter 
man gemensam frukost vid det stora 
bordet. Ibland spelar han även vid 
andra tillfällen, exempelvis i lusthuset 
på gården. 

Lotta och Karin
STF Omberg/Stocklycke
Nuvarande värdar startade  
1 januari 2015

Vandrarhemmet STF Omberg Stock-
lycke är STFs äldsta vandrarhem i 
drift. De nya värdarna Lotta och Karin 
har åter öppnat upp vandrarhemmet 
och caféet. 

Det har varit ett roligt och utma-
nande år med mycket jobb! Det bästa 
är alla trevliga besökare och att vi har 
lärt oss så mycket nytt, trots att vi är 
gamla ”turisträvar” med många år i 
branschen. Många av besökarna är 
stolta STF-medlemmar och det har va-
rit trevligt att komma in i ”STF-familjen”. 

Alla våra sjutton rum har fått namn 
efter berömda personer eller platser 
i närheten. T ex Verner von Heiden-
stamsrummet, Ellen Key-rummet, 
Vadstenarummet osv. Vi kontaktade 
de som hade med namnet bakom 
rummen att göra. Alla har blivit väldigt 
glada och stolta över att ha fått ett 
”eget” rum och har varit generösa med 
tavlor och annat.

Camilla Jönsson
Nyrup Naturhotell
Ansluten sedan 2014

Vi har haft i stort alla tänkbara typer 
av bokningar under året, allt från 
enstaka personer som bott ensamma 
i skogen, till födelsedagar, familje-
grupper, företag med ledningsgrup-
per eller arbetsgrupper, bröllop och 
överraskningar. Vi är mest nöjda med 
att våra gäster säger sig uppskattade 
det vi ville ge – en närvaro, gemen-
skap och naturnära känsla. Under 
2015 skapade vi en skogsdusch som 
komplement till våra skogstoaletter. Vi 
har också bytt vår traditionella vedspis 
till en vattenmantlad så att det hela 
tiden finns varmvatten i anläggningen. 
Under 2016 hoppas vi kunna bygga 
en bastu. 
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Ny chef för  
Franchiseavdelningen
Under 2015 har Oscar Sohlberg blivit 
ny chef för Franchiseavdelningen på 
STF. Tidigare har Oscar jobbat med 
franchise inom Statoil och Hemglass. 
Oscar har lång erfarenhet av att bygga 
samarbeten i en ”kedja”, där det krävs 
förståelse för hur man gemensamt 
skapar värden och koncept utifrån kun-
ders behov. Dessutom har Oscar lång 
erfarenhet av egen drift och därmed 
stor förståelse för anläggningarnas 
utmaningar i vardagen.

Nya smultronställlen
STF Torna Hällestad/Troll-
skogens Vandrarhem, det lilla 
vandrarhemmet i utkanten av den 
skånska byn Torna Hällestad nära 
både Lund och Malmö, precis där 
Trollskogen börjar. Vandrarhem-
met bjuder på en lantlig idyll och 
det finns också möjlighet att bo i 
mongoliska jurtor.

STF Visby lägenhetshotell, 
erbjuder lägenheter med hög 
standard i närheten eller innanför 
Visby ringmur. Alla lägenheterna är 
utrustade med kök, dusch, WC, TV 
och fritt Wi-Fi.

STF Steninge Vandrarhem, 
precis vid Kattegatts strand – en 
av de vackraste platserna i världen 
enligt värdarna som vill erbjuda 
sina gäster både ett mysigt boende 
och en underbar plats för utflykter 
och upplevelser. Ambitionen är att 
gästerna ska bli gladare, smartare 
och friskare. Läs mer om Steninge 
grötbar på sidan 35.

STF Lurö Vandrarhem, mitt 
ute i Vänern, längst söderut i det 
pärlband av öar som utgör natur-
reservatet Lurö skärgård. Övernatta 
i Fyrhuset, Sjöboden, segelbåten 
Aggerud eller någon av stugorna. 
Här finns också en bastuflotte med 
grillkåta och vedeldad badtunna, en 
sinnlig upplevelse under Vänerns 
stjärnhimmel. 

STF Hotell Falun, ett litet person-
ligt familjehotell beläget i kultur-
staden Falun. Hotellet är centralt 
beläget med gångavstånd till många 
av sevärdheterna som staden har 
att erbjuda. Alla rum har egen WC/
dusch och TV.

STF Funäsdalen Hotell, njut av 
fjällvärlden direkt utanför dörren 
mitt i Funäsdalen by med Funäs-
Gondolen, skidbackar, affärer och 
övriga aktiviteter precis utanför 
dörren. Öppet året runt med tydlig 
profil vad gäller aktivt friluftsliv och 
en restaurang med fokus på lokala 
produkter.

STF Hemavan Fjällstation, en 
fjällstation belägen mitt i backen. 
Läget en bit upp på fjällsluttningen 
ger en magnifik utsikt över fjällen. 
Med Centrumbacken och det nya 
barnskidområdet precis utanför knu-
ten är det perfekt för barnfamiljer.

STFs årliga värdkonferens 
En av de mest uppskattade förmånerna bland 
franchisetagarna är den årliga värdkonferensen 
som handlar om hur vi på bästa sätt ska kunna 
utveckla verksamheten. Franchisevärdar och 
STFs egna platschefer från stora och små 
anläggningar träffas under två energigivande 
dagar. Konferensprogrammet består både av in-
spirerande föreläsningar och praktiska semina-
rier. Seminarierna under 2015 handlade bland 
annat om hur man sätter rätt pris och hur man 
kan jobba med PR för att få uppmärksamhet 
i pressen. Året gästföreläsare var Erik Ferngren.

Eftersom en viktig del av konferensen är 
nätverkande finns det mycket tid för samtal och 
utbyte av idéer under de två dagarna. Under 
galakvällen koras Årets bästa vandrarhem/
hotell och fjällstationerna i Sverige, läs mer 
på sidan 26. Konferensen avslutades med en 
uppskattad afterwork.

Franchiserådet 
Franchiserådet är ett samverkansorgan med 
representanter från sex anläggningar och STF 
som är rådgivande, och i vissa frågor beslu-
tande. Frågor man diskuterar är övergripande 
policyer, marknadsföring och annat som rör 
samarbetet mellan STF och franchisetagarna. 
Värdarna väljs på två år i taget.

Varför valde du  
att engagera dig  
i Franchiserådet?
STF gick in i en förändringsfas 
när jag ställde upp till val, och jag 
ville vara med i det arbetet. Jag 
tror på idén att vi kan utvecklas 
bäst gemensamt. Det är vi alla, 
dvs medlemmar, värdar, lokalav-
delningar och STF centralt som 
tillsammans bildar STF. 

Genom rådet får vi en möjlig-
het att påverka i ett tidigt stadium 
och vi utbyter kunskap och förstå-
else som är svårt att få på annat 
sätt. STF får en bra inblick i de 
problem och möjligheter som vi 
franchisetagare har till vardags 
och vad vi förväntar oss av STF. 
Det leder till snabbare och bättre 
beslut. Det är ju viktigt att komma 
ihåg att både STF och vandrar-
hemmen måste tjäna pengar för 
att kunna leva upp till gästens 
förväntningar. 

Jag tycker att alla ni franchi-
setagare borde ta chansen att 
sitta med i rådet om ni brinner för 
er anläggning och den framtida 
turismen i hela landet.

Niclas Larsson STF Lärbro/Grannen
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vÅr Syn pÅ gäSTFriheT

GEMENSAMMA VäRDERINGAR
På STF vill vi förstås att varenda gäst 
ska få ett varmt välkomnande, en trevlig 
vistelse och ett minnesvärt avsked och det 
vill naturligtvis våra värdar också. 

GäSTREcENSIONER
Sedan 2013 mäter vi gästnöjdhet enligt en 
gemensam mall på våra egna fjällstationer/
vandrarhem/hotell för att få en återkopp
ling på olika aktiviteter.

Vi uppmanar också våra franchise
tagare att be sina gäster att fylla i digitala 
gästenkäter för att få kunskap om vad 
gästen tycker är bra respektive mindre bra. 

KVALITETSSäKRINGEN
STF har ett eget kvalitetssäkringssystem 
från 2014. Det är ett enhetligt system med 
checklistor som används vid STFs besök 
på anläggningarna. Det är ett viktigt 
verktyg i anläggningens utvecklingsarbete, 

inte minst när den kombineras med klas
sificeringar och gästrecensioner. Den sista 
december 2015 hade samtliga anlägg
ningar besökts.

KLASSIFIcERINGAR
Inom STF finns många sorters vandrar
hem och hotell, vilket är en stor fördel. 
Nackdelen är att gästen inte alltid vet vad 
hen kan förvänta sig. För att bli tydligare 
har vi utvecklat ett helt nytt klassifice
ringssystem tillsammans med Visita, spe
cifikt för vandrarhem. Med klassificering 
kan vi skapa tydliga förutsättningar på 
respektive anläggning. I kombination med 
tidigare gästers omdömen som publicerats 
på olika webplatser får gästen rätt ställda 
förväntningar inför sitt besök.

Klassificeringssystemet för vandrar
hem inkluderar över 200 bedömnings
punkter vilka genererar en klassificering 
från en till fem stjärnor. Det som bedöms 
är anläggningens faciliteter och allmänna 
standard. Men för att över huvudtaget 
kunna bli bedömd måste anläggningen 
uppfylla ett antal minimikrav. Dessa 
sammanfattas enklast som ”helt, rent och 
säkert”. Det betyder att även en enstjärnig 
anläggning är ren och fräsch, de har bara 
valt en annan nivå på sina faciliteter än till 
exempel en fyrstjärnig.

Genom att införa och utveckla syste
met på STFs samtliga vandrarhem skapas 
förutsättningar för att på sikt etablera ett 
rikstäckande system för alla vandrarhem 
i Sverige. I samband med klassificeringen 
blir vandrarhemmet också medlemmar 
hos Visita.

Vid årsskiftet 2015/16 var totalt 40 
anläggningar bedömda och ytterligare ett 
tjugotal beräknas blivit bedömda under 
vintern och våren innan klassificeringen 
görs publik till sommaren 2016. Klas
sificeringen kommer att publiceras under 
respektive anläggning på STFs hemsida. 
Målsättningen är att samtliga STF vand
rarhem ska vara bedömda och klassifice
rade före utgången av 2017. 

OM PRObLEM UPPSTÅR
Problem och klagomål ska i mesta möjliga 
mån lösas direkt på anläggningen. 

STFs mål är att vi ska återkomma till 
alla som hör av sig, både till dem som är 
positiva och de som är negativa, men alltid 
till de som lämnat reklamationer eller 
negativa omdömen. De synpunkter som 
kommer till STF centralt skickas ut till 
berörda franchisetagare eller ansvariga på 
våra egna anläggningar. 

En bra värd kan konsten att få sina gäster att känna sig välkomna. Det innebär en blandning  
av god service och bra bemötande – gästfrihet helt enkelt. Eftersom vi också vill att våra gäster 
ska veta vilken standard som kan förväntas av en anläggning, har vi infört ett klassificerings-
system under 2015.

FAKTA 2015 2014

Nöjd gästindex,  
egna anläggningar

STF Totalt 67,6 64,2

Fjällstationer 70,8 67,0

Vandrahem, storstad 63,7 59,1

Fjällstugor 86,0 86,1

STF Åre Torg
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SverigeS ledande arrangör  
av ekoTuriSm

Ekoturism är turism som inte förstör eller sliter på natur och miljö, samtidigt som den stimulerar 
till nyfikenhet och upptäckarglädje. Ekoturism skapar värde för att kunna bevara natur och  
kultur, och bidrar också positivt till det lokala samhället. Alla delar – resa, bo, äta och uppleva – 
ska samspela för att helheten ska bli så varsam och respektfull som möjligt. 

Miljöpolicy
Vi rekommenderar att samtliga STF-anläggningar 
använder STFs miljöpolicy och miljörekommenda-
tioner som grund och riktmärke. I STFs miljöpolicy 
slås bland annat fast:

”Vi ska verka för en miljömässigt hållbar tu-
rism och erbjuda medlemmar/kunder resmål, 
transporter, boende och övriga produkter som 
medför minsta möjliga miljöpåverkan och har sin 
utgångspunkt i kretsloppstanken.”

I praktiken innebär STFs miljöpolicy att vi ska:
•  Bedriva en successiv miljöanpassning av hela 

verksamheten. 
• Ta hänsyn till miljön i varje beslut.

Maria Lidberg – hållbarhetsansvarig  
sedan våren 2015
Maria ansvarar för att utveckla ett systematiskt och effektivt 
hållbarhetsabete för hela STF. 

Vilka miljöfrågor ska STF jobba med? 

Vi har identifierat att vi kan göra 
störst miljönytta genom att hjälpa 
våra medlemmar och gäster att 
turista hållbart. Därför kommer 
vi att lägga fokus på information 
och erbjudanden som hjälper till 
att göra miljöanpassade val. 

Inom vår verksamhet har vi 
identifierat tre områden där vi 
kan förbättra vårt miljöarbete. 
Det är att minska klimatpåverkan, 
minska miljöpåverkan från avfall 
samt att miljöanpassa våra inköp 
ännu mer. 

Vandring på Österlen
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Nominerade till  
miljöstrategipriset
STF Grövelsjön Fjällstation har sedan 
25 år haft en miljöstrategi. Platschefen 
Charlie Ekberg berättar

– Genom att tidigt certifiera oss har 
vi varit trovärdiga i vårt arbete med håll-
bar verksamhet. Vi blev KRAV-certifiera-
de 1996, blev Svanencertifierade 2000 
och Ekoturismcertifierade 2002.

Vi har fått massor av uppskattning 
från våra gäster, men även mängder av 
publicitet. Till detta kommer olika priser. 
Vår senaste framgång var att bli nomi-
nerad till Miljöstrategipriset 2015 som 
tidningen Miljö & Utveckling delar ut.

Skyddade områden
Flera av våra STF-anläggningar ligger i en känslig naturmiljö. Vi har ambitionen att 
vara ett föredöme för hur verksamheter i skyddade områden kan bedrivas med minsta 
möjliga miljöpåverkan. Vi är noga med att allt vi gör har ett hållbarhetsperspektiv. Det 
vi serverar i våra restauranger är ofta när- och ibland härproducerat och vi har vi inves-
terat stort i renings- och energianläggningar. 

Vi försöker att samordna våra transporter och när vi bygger nytt görs det med mil-
jön i centrum. I de aktiviteter som erbjuds våra gäster tas alltid stor hänsyn till känslig 
natur. Våra miljömedvetna gäster hjälper oss ofta i det arbetet.

Miljömärkta anläggningar
STF samarbetar bland annat med Stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) som har 
certifieringen The Green Key. Det är en internationell miljöutmärkelse för logiverk-
samheter som tar extra hänsyn till miljön. STF är den aktör som har flest anläggningar 
märkta med The Green Key. Vi har även anläggningar som har valt Svanen-certifie-
ring och EU Ecolabel. Alla tre certifieringarna bygger på systematiskt miljöarbete 
som ständigt förbättras och granskas kontinuerligt. Ett antal anläggningar är märkta 
med Swedish Welcome, vilket innebär att anläggningen uppfyller ett antal kvalitets- 
och hållbarhetskriterier. På vår hemsida kan man se vilka anläggningar som har vilken 
miljömärkning.

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. 
Många av STFs anläggningar har olika KRAV-märkningar. KRAV-märkta frukostar är 
det allra vanligaste men det finns några anläggningar som är helt KRAV-märkta.

Naturens bästa 
Naturens Bästa är en märkning av 
de bästa naturarrangemangen med 
Svenska Ekoturismföreningen i samar-
bete med Visit Sweden som huvudman. 
Kvalitetsmärkningen ska bidra till att 
förbättra skyddet av unika natur- och 
kulturvärden. 

STF har hittills fått ett 40-tal arrange-
mang på nio anläggningar märkta med 
Naturens Bästa och är därmed en av 
de största arrangörerna inom Naturens 
Bästa. Vi samarbetar också med flera 
andra Naturens Bästa-arrangörer som 
valt STF som leverantör av boende och 
försäljningskanal.

Miljömärkta konferenser
STFs större konferenser under året har 
genomförts som miljömärkta events.  
Det är en märkning som tillhandahålls av 
Håll Sverige Rent och innebär att eventet 
uppfyller ett antal kriterier kopplat till 
miljömässig hållbarhet. Vi har hållit konfe-
renserna på anläggningar som har ett bra 
miljöarbete och har i så stor utsträckning 
som möjligt tagit tåget dit. Slutligen har 
måltiderna haft en lägre miljöpåverkan 
genom en hög andel vegetariskt och 
ekologiskt. 

Hur vi praktiskt går till väga  
när vi renoverar i väglöst land
Eftersom våra fjällstugor ligger mitt ute på fjället måste vi planera 
våra transporter av material noga. Vi samordnar inköp, transporter 
och arbetet så långt det går i väglöst land. Vi försöker utföra de flesta 
transporter under vintern när material kan fraktas med bandvagn och 
skoter. En bandvagn kan ta 4–6 gånger större laster än en helikopter, 
vilket är bättre både ur ett ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv. 
Framförallt är det viktigt för oss att inte störa rennäringen vid trans-
porter och renoveringar då många stugor ligger i renbetesland. 

Vår klimatpåverkan
STF har under året börjat kartlägga sin 
klimatpåverkan. Grafen visar engergi-
förbrukning i våra anläggningar. Dess-
utom genererar transporter och tjänste-
resor klimatutsläpp. På sidan 65 hittar du 
data för koldioxidutsläpp från olika delar 
av vår verksamhet.

Under 2016 ska STF ta fram en mer 
heltäckande bild av våra klimatutsläpp 
samt ta fram åtgärder för att minska 
dessa. 
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Sverige runT

STFs egen sedel
Den nya tusenkronorsedeln invigdes under hös-
ten på STF Abisko Fjällstation av bland andra 
Riksbanken och Svenska Akademien. Sedeln 
pryds av Sarektjåhkkås norra topp, en kartbild 
över Lappland, en fjällsippa och en bild av Dag 
Hammarskjöld samt ett citat ur hans tankebok 
Vägmärken ”Mät aldrig bergets höjd förrän du 
har nått toppen. Då ska du se hur lågt det var.” 
Dag Hammarskjöld var starkt engagerad i STF, 
läs även om Backåkra på nästa sida.

Sveriges största vandringsevenemang – Eurorando 2016

Ny bastu på STF Vandrarhem 
Söderhamn/Rönnskär 

Den nya bastun är byggd i en gam-
mal generatorhall precis vid vattnet. 
Att bygga på en ö är i sig en stor 
utmaning vad gäller transport av ma-
terial och knepiga byggförhållanden. 
I det här fallet var man även tvungen 
att bila bort en hel del betong. Men 
resultatet blev fantastiskt!

Portal till Kungsleden
Entréområdet till Abisko national-
park vid STFs fjällstation ska rustas. 
Naturvårdsverket konstaterar att det 
behövs bättre skyltning och tillgäng-
lighet. Den nya portalen ska leda 
vandraren bort från den trafikerade 
E10 och ge en trevligare start på 
vandringen. Portalen ska bestå av en 
gång av björkstammar. På väggarna 
ska man kunna läsa om Kungsleden.

STF, Region Skåne och Helsingborgs 
stad, bjuder in alla till Eurorando 2016 i 
Skåne. Mellan den 10 och 17 september 
2016 kommer tusentals vandrare från 
hela världen att mötas i Skåne för att 
vandra, upptäcka Skånes unika natur 
och kultur samt få möjlig heten att träffa 
nya spännande människor. 

Under veckan erbjuds cirka 80 
dagsvandringar, utflykter till Skånes alla 

hörn, en titt in i Danmark och massor av 
sociala kringaktiviteter. Det blir möjligt 
att vandra i de djupaste skogarna, se 
vidunderliga vyer, vandra på Kullaleden 
(Leading Qualitymärkt), besöka äppel
riket på Österlen och göra kulturella 
stadsvandringar men det finns även 
tematiserade vandringar som matvand
ringar, fågelvandringar, vingårdsvand
ringar och Wallandervandring.

Tidigare år har Eurorando arran
gerats i Strasbourg, Tjeckien och i 
Andalusien.

Eurorando 2016 har haft som delmål 
att sätta låglandsvandring samt Skåne 
som en vandringsdestination på kartan. 
Genom ett målmedvetet arbete och ett 
samarbete med nästan alla kommuner i 
Skåne har Skånes vandringsleder aldrig 
varit i bättre skick.

Kustvandring i Skåne
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”Kungsleden och Abisko  
– en unik vandring genom Europas sista vildmark”
National Geographic utnämnde under året Kungsleden, Abisko  
– Nikkaluokta, till en av de bästa vandringsupplevelsen i världen!

Fjällrävar i Helags
2015 var ett rekordår för fjällrävarna i Jämt-
land. Helagsområdet hade 29 valpkullar. 
För 15 år sedan var fjällräven på gränsen 
till utrotning och exempelvis 2001 fanns 
det bara 2 kullar.

Bakom utvecklingen ligger givetvis 
arbetet för att bevara fjällrävarna med stöd-
utfodring, jakt på rödräv samt informations-
spridning. STF Helags har genom sina gui-
dade fjällrävsturer varit med och bidragit 
med pengar till stödutfodring. Turerna är 
även viktiga för att lyfta frågan om fjällrävar. 
Även våra guidade fjällrävsturer slog rekord 
i somras med 120 deltagare.

STF Lilla Tyresö och 
socialt företagande
STF Lilla Tyresö vandrarhem vill 
skapa en plats tillgänglig, inte 
bara för sina egna gäster utan för 
alla. Eftersom vandrarhemsverk-
samheten inte bär fler än två löner 
väcktes idén om socialt företa-
gande. Med hjälp av Samordnings-
förbundet östra Södertörn har 
vandrarhemsvärden startat den 
ekonomiska föreningen ”Grow Ty-
resö” där vandrarhemmet erbjuder 
personer arbetsträning. 

–Vi har idag sex deltagare som 
är placerade i Grow Tyresö med 
olika behov av stöd. Det är en otro-
ligt spännande resa vi börjat. 

–Vi har också ett samarbete 
med Kulturhantverket i Jordbro i 
som hjälper till med renoveringen 
av vår 1800-talsbyggnad. Det är 
en yrkesutbildning inom byggnads-
vård för ungdomar som inte fullföljt 
grundskola eller gymnasium. Nu 
har fem ungdomar tillsammans 
med handledare påbörjat om-
målning i Prinsvillan. Vi står för 
handledarkostnaden och material 
men bidrar också till att ge dessa 
ungdomar en meningsfull utbild-
ning samtidigt som vi får ommålat. 

Blåhammarens bröllopsvecka
För fjärde året i rad hölls Blåhammarens bröllopsvecka. Sex kyrkliga och elva borgerliga 
vigslar genomfördes i strålande väder. Solnedgångsgaranti fick personalen, vigselförrättare, 
präst, bröllopsfotograf och framförallt brudparen att hoppa av lycka! Barbara Frilund-Ekberg 
som till vardags är verksamhetschef i STF Egna anläggningar vigde paren. 

Bröllopssviten som byggs upp tillfälligt med milsvid utsikt över fjällvärlden blev omåttligt 
populär och huserade brudpar samtliga nätter. 

Pengar till flyktingar
STF Ölands Skogsby skänker  
en krona per gästnatt till Radio-
hjälpen för flyktingar som kommer 
till Europa.

Backåkra räddad
STF ärvde gården Backåkra 1961 efter FN:s 
generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Vi 
har på senare år inte haft ekonomiska möjlig-
heter att underhålla fastigheten. Under 2015 
har en stiftelse bildats som tar över ägandet 
och driften av Backåkra. Stiftelsens huvud-
män består av STF, Svenska Akademien och 
släkten Hammarskjöld. 

–Med en stiftelse som ägare har vi lyckats 
få bidrag för att rusta Backåkra. I vår startar 
vi den långsiktiga renoveringen för att göra 
gården attraktiv igen. Sedan ska den fyllas 
med forskare, konferenser och seminarier 
som har att göra med Hammarskjölds intres-
sen: fredsforskning och miljöfrågor.

Peter Nygårds, STFs styrelseordförande

:–

TOPP

10
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SM i grötkokning
Under 2015 gick inofficiella SM i grötkok-
ning på STF Steninge vandrarhem och 
en grötvärldsmästare var på plats för att 
inviga vandrarhemmets grötbar 

STF Steninge vandrarhem har gröten på 
frukostbuffén. Många gäster uppskattade 
gröten, som är så ovanligt god och någon 
tipsade om VM i grötkokning. Värden Per 
Carlsson kvalade in och har nu tävlat i 
gröt-VM i två år i rad.

Fjällfest Storulvån
Fjällfest 2015 bjöd på massor av sköna upplevelser med 
fantastiska turer runt Storulvån, inspirerande kurser och 
föreläsningar kryddat med livemusik. Allt med det sociala i 
centrum. 

”Mycket trevligt folk med samma intressen och möjlighet 
att kunna prova t ex topptur utan förkunskaper.”

Prinsparet på besök i Grövelsjön
Under den andra och sista dagen på sin Dalaresa gick prins Carl 
Philip och prinsessan Sofias färd till STF Grövelsjön. En stor skara 
besökare hade samlats på gården för få möjligheten att hälsa på 
paret. Med på resan var förutom delar av hovet och SÄPO, även  
Dalarnas nya Landshövding Ylva Thörn och en busslast med ett  
30-tal journalister.

Vasaloppscenter Grövelsjön
Inför 2015 blev STF Grövelsjön Fjällstation godkänd som en av totalt 20 anläggningar som är certifierad som  
Officiellt Vasaloppcenter. Fjällstationen är godkänd eftersom den har mycket bra förutsättningar för längdskid-
åkning och löpning, olika typer av boende, erbjuder hälsosam och vällagad mat samt ger möjligheter för själv-
hushåll, tillgång till expertis/rådgivning med mera.

Keb Classic 2015
På startlinjen för årets upplaga av den 
skid-alpina tävlingen Keb Classic återfanns 
förutom världens främsta skidalpinist och 
bergslöpare Kilian Jornet, också en trio 
världsmästare i ett och samma lag. Eme-
lie Forsberg, världsmästare i Skyrunning, 
Charlotte Kalla flerfaldig OS- och VM-guld-
medaljör i längdskidor och Josefina Wikberg 
världsmästare i multisport. Tävlingen fick 
mycket publicitet och de filmer som produ-
cerades har visats ca 400 000 gånger och 
delats av 1 500 personer. 

Handarbetshelg i Ritsem
STF Ritsem vandrarhem genomförde 
två handarbetshelger under hösten. Fd 
platschef Josefin Karlsson kläckte idén om 
en handarbeteshelg i Ritsem för medlem-
marna i en handarbetsgrupp på Facebook, 
vilket ledde till två fullbokade helger. 
Flera handarbetsexperter i Norrbotten höll 
workshops, i allt från vävning av samiska 
skoband och gaffelvirkning till vantstickning 
med kulturhistoriska mönster.

Rekord i vandrarhemsboende
Bertil Nilsson från Nöbbele har ägnat sex 
veckor varje år sedan 2009 åt att från 
norr till söder bo på STFs alla vandrar-
hem. Över 400 vandrarhem har det blivit.

–Jag tänkte det var ett bra sätt att se 
Sverige. Och det har det ju varit.

I höstas avslutade han med Skåne. 
Sista stoppet ska bli vandrarhemmet 
närmast hemma, Korrö i södra Småland. 
Det drivs av en kompis – som har lovat 
att bjuda på övernattningen.
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Familjeveckor Grövelsjön 
STF Grövelsjön Fjällstation är historiskt en popu-
lär anläggning för familjer både vinter och som-
mar. I nästan 30 år har fjällstationen genomfört 
familjefjällkurser. Under sommaren 2015 genom-
fördes hela sju temaveckor med olika inriktningar 
för barnfamiljer. 

Familjeveckan med absolut flest antal delta-
gare är den för barn och ungdomar med Downs 
syndrom och deras familjer. Där skapade de 65 
deltagarna en oförglömlig sommarvecka.  

Med snö som tema
I samband med Jokkmokks 
marknad introducerade STF 
Jokkmokk Vandrarhem två nya 
koncept; bo i snöboll och snö-
bio. Att bo i Snöboll är som 
att sova i en snöbivack eller 
igloo, men egentligen bor man 
i en snöskulptur. De allra flesta 
sover väldigt gott på renskinn, 
nedkrupna i sköna sovsäckar. 
Med sig in i snöbollen får 
gästerna även varm dryck. På 
morgonen serveras de frukost 
och har tillgång till dusch och 
bastu. 

Snöbion är ett event, där 
gästerna bjuds på en eldshow 
med dans och bildvisning på 
snövägg av hur Jokkmokk ser 
ut under sommaren. ”Vi vill 
visa allt det Jokkmokk har att 
bjuda på under sommartid 
med vandring, paddling, fiske” 
berättar värden Cecilia Lundin.

Lobbyn i STF Malmö City i ny skepnad
Lobbyn är det första och sista våra gäster möter under sin vistelse. STF Malmö City har rustat 
sin reception för att skapa en bättre loungekänsla och trivsammare miljö för sina gäster. En 
trevligare miljö ger också bättre förutsättningar för försäljningen av kaffe mm. Även trapphus 
och hiss har fått en uppfräschning för att ge en mer välkomnande atmosfär.

STF Mem/Kanalmagasinet vid  
Göta kanal, nyrenoverat

Ägarna till STF Mem har nu under två vintrar 
renoverat och isolerat sitt vandrarhem. De har 
rivit det mesta, dragit om el och även bytt ut 
en del sängar. 

–Fast det var förstås viktig att bevara 
det rustika intrycket och charmen så mycket 
som möjligt, eftersom huset är byggt 1832. 
Vi tycker att vi lyckats bra. Det är fortfarande 
lyhört, ”snett och vint” men det är vårt smult-
ronställe vid Göta kanal.

Vandra med barn i Laponia
I år återupptog STF den omtyckta barnsats-
ningen i stugområdet kring Akka och Vaisa. 
Vandra med barn är ett koncept som skapats 
för att inspirera både fjällvana och nybörjar-
familjer. I paketet ingick 5 nätters övernattning 
och båtresor med M/S Storlule och M/S 
Langas. Fjällstugorna försågs med utrust-
ning som fiskespön och genom samarbete 
med Gällivare bibliotek fanns även boklådor. 
Stugvärdarna visade barnen hur man bakar 
Gahkku, glödkaka, över öppen eld.

Säkerhetsstuga försenad

STF har under året påbörjat 
bygget av en ny säkerhets-
stuga på Kebnekaise. Stugans 
främsta syfte är skydd i 
nödsituationer men den ska 
också kunna användas som 
rastplats. Stugan ligger 300 
meter från sydtoppens högsta 
punkt, 2 040 meter över havet 
och är 20 kvadratmeter stor. 
Tanken var att stugan skulle 
vara färdig under hösten men 
sommarens dåliga väder har 
försenat bygget. STF har fått 
hjälp med finansieringen av 
Naturvårdsverket och Natur-
kompaniet.

Guldbladet – tävlingen som premierar de bästa 
produktionerna inom content marketing.
Stötta Kungsleden vann i kategorin Bästa 
Effekt och Årsberättelsen 2014 sin kategori.
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Hemsida
www.svenskaturist foreningen.se
Ny hemsida med ännu mer inspiration 
och sälj.
ca 2,3 miljoner unika besökare 
per år.

youTube
http://www.youtube.com/stfturist
562 065 visningar

Facebook
www.facebook.com/ 
svenskaturistforeningen med 
28 000 fans

Tidningen Turist
180 000 läsare, 143 000 hushåll

Upptäckarbrevet,  
elektroniskt nyhetsbrev
150 000/mån

Upptäck Sverige
280 000 exemplar, 
143 000 hushåll

marknad och FörSälJning 2015

Hostelling  
International (HI)
4 500 000 miljoner  
unika besökare 2015 på 
www.hihostel.com

Online bokningar
STF har ökat sina onlinebokningar de senaste två 
åren med ca 25 % per år.

Vår marknadskommunikation och försäljning bygger på att vi har en kontinuerlig närvaro hos våra 
medlemmar och prioriterade målgrupper. Vi finns och syns där de finns! Det sker främst via STFs 
egna kanaler, köpta sökord, PR, sociala kanaler och STFs ambassadörer. Under året marknadsförs 
olika teman i framför allt våra egna kanaler.

Som komplement till detta görs punktinsatser med 
försäljningskampanjer för att attrahera alla nyfikna 
som ännu inte upptäckt Sverige, men även för att 
utveckla befintliga medlemmar/gäster till lojala med
lemmar och stamgäster. Dessa kampanjer går både i 
egna och köpta kanaler.

100 % FJÄLL 30 % BÄTTRE PRIS  
Efter utvärderingen av Get Real 2014, som vände sig till unga 
vuxna i åldern 18–26 år, har vi tagit fram ett unikt erbjudande till 
unga baserat på deras upplevelse och åsikter.

Erbjudandet erbjuder ett ”grymt” pris, 30% bättre pris under 
specifika perioder på fjällanläggningarna. Tanken är att få fler 
unga att upptäcka fjällen.

Vandringskampanj vår 2015
Vandringskampanjen våren 2015 var 
en aktivitet som syftade till att öka 
kännedomen om och preferensen till 
att vandra med STF i hela Sverige. 
Kampanjen syftade också till att driva 
försäljning och öka antalet gästnät-
ter vilket den också gjorde. Antalet 
gästnätter ökade med 28 % och 
antalet unika besökare till webben 
ökade med 12 % jämfört med före-
gående år.  

Storstadskampanj  
sensommar/höst 2015
Syftet med kampanjen, som gick i två 
omgångar under augusti/september 
och oktober, var att öka kännedomen 
om STFs boenden i våra tre storstäder 
Stockholm, Göteborg och Malmö samt 
driva försäljning och öka antalet gästnät-
ter. Totala antalet gästnätter ökade 
med 10 % jämfört med föregående år. 
Tendensen går mot högre snittintäkt per 
gästnatt.

STF Klippet
STF Klippet, som vi lanserade i december 2014, marknadsför lokala erbjudanden 
året runt. Under året som gått har vi haft boendeerbjudanden på både fjällsta-
tioner och vandrarhem men även fina paket som Vinterlyx, Sportlovspaket och 
Septemberfinal. STF Klippet är en succé. Målet för STF Klippet 2015 var 1 mkr i 
intäkter men utfallet blev hela 2 mkr!
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medarbeTare med   
Tydliga värderingar 

Våra medarbetare samskapar och samspe
lar, vilket skapar värde för våra gäster och 
medlemmar. STF ska vara en utvecklande 
arbetsplats med utrymme för engagemang 
och delaktighet. Våra värdeord nyfikna, 
äkta, engagerade, professionella och om
tänksamma ska genomsyra allt vi gör.

ATTRAKTIV ARbETSPLATS
STF arbetar kontinuerligt med att 
vidareutveckla och stärka vikänslan för 
att motivera, stimulera och behålla våra 
medarbetare. Vi vill ha en blandning 

av medarbetare med olika utbildning, 
bakgrund, kön och ålder för att skapa en 
kreativ och stimulerande arbetsmiljö, men 
också för att vi tror att blandade arbets
platser skapar bättre resultat. 

EN STäNDIG  
KOMPETENSUTVEcKLING
Att ständigt förnya och tillvarata organisa
tionens samlade kompetens är ett förhåll
ningssätt som präglar STF. Kompetenta 
medarbetare som utnyttjar hela sin poten
tial skapar förutsättningar för att utveckla 

STF som en intressant och nyskapande 
partner. Eftersom vi tycker att feedback 
på individnivå är viktigt lägger vi stor vikt 
vid de årliga utvecklingssamtalen. 

STFs LEDARSKAP
Bland STFs ledare finns olika erfarenhet, 
men alla delar en ambition och ett intresse 
att utveckla såväl sig själva, sina medarbe
tare och sitt ledarskap. STF arbetar därför 
aktivt med utveckling av ledare, ur olika 
aspekter som att attrahera, rekrytera, an
ställa men också att utveckla sin förmåga 

Pernilla Persson – Receptionschef 
på STF Af Chapman & Skeppsholmen
Jag är uppvuxen i Jämtland och älskar att 
vistas i fjällen vilket gjort att STF ligger 
mig väldigt varmt om hjärtat. STF står för 
något personligt, genuint och unikt och är 

en förening som vill uppmuntra människor 
till att upptäcka Sverige. Jag som är en 
aktiv och upplevelsesökande person upp-
skattar alla små äventyr man kan stöta på 
när man besöker en STF-anläggning.

Alexander Elfwing – kock på 
STF Blåhammaren Fjällstation
För mig är STF en arbetsgivare som 
jag kan lita på, där min chef lyssnar till 
vad jag har att säga och där jag och 
mina kollegor jobbar efter välplanerade 
inarbetade rutiner som vi själva får ef-
fektivisera om vi hittar sätt att göra det 
på. Det gör det roligt att arbeta på en 

STF-anläggning! Jag älskar (!) att kunna 
tillaga en trerättersmiddag åt hungriga 
gäster som vandrat i minst 10 km ifrån 
närmsta väg, upp till Blåhammaren på 
sina 1 086 m.ö.h.

Träffa några av våra hjältar

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

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

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

Omtänksamma
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.

Professionella
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.

vÅra värdeord
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Kvinnor 60 % Män 40 % 

Fördelning kvinnor och män

Övriga 
landet 80 % 

Huvudkontor 
20 % 

Fördelning anställda 
huvudkontor – övriga landet

att coacha sina medarbetare. Våra ledare 
är viktiga bärare av varumärket och ska 
vara goda förebilder, trovärdiga och in
spirerande. De ska vara duktiga på både 
konstruktiv och positiv feedback för att 
stärka vår kultur i vardagen.

INTRODUKTIONSUTbILDNING
Som ny på STF är det viktigt att man 
förstår vad STF är och under året har vi 
därför utvecklat en eutbildning om vår 
historia, organisation, riktlinjer, hur vi 
inspirerar till äventyret Sverige, hur vi 
värvar medlemmar samt våra värdeord. 
Eutbildningen är tänkt att användas även 
av nya franschistagare och ideellt aktiva. 
Vi kallar utbildningen Kunskapsleden. 
Kunskapsleden är ett första steg som se
dan bryggar över till en fortsatt utbildning 
där huvudfokus ligger på våra värdeord.

MEDLEMSKAP I STF  
OcH FRISKVÅRD
Alla anställda är medlemmar i STF 
och vi uppmanar alla att utnyttja sitt 
medlemskap och delta i aktiviteter och 
besöka våra anläggningar. Vi erbjuder 
personal rabatter på boenden för att 
stimulera besök och upptäckarlust. 

Friskvård och hälsa är avgörande 
för att uppnå prestation. Medarbetarna 
uppmuntras till en hälsosam livsstil 
med motion, goda kostvanor och mental 
balans och vi erbjuder regelbundna 
hälsoprofilkontroller. STF erbjuder ett 
friskvårdsbidrag och 2015 var sjukfrån
varon endast 1,6 procent, vilket är långt 
under rikssnittet.

273 MEDARbETARE
Medelantalet anställda i STF uppgick 

under 2015 till 273 personer (269), varav 
55 (55) på huvudkontoret och resten 
på våra egna anläggningar. Samtliga 
anställda har kollektivavtal. 

Vi har två säsonger, under som
maren med ca 450 säsongsanställda och 
under vintern är ca 185 säsongsanställ
da. Många, främst ungdomar, är intres
serade av anställning på STF. Vi erhåller 
över tusen ansökningar varje år.

AMbASSADÖRSINDEx
Under 2015 gjordes två medarbetar
undersökningar, där det totala värdet 
var 76 (75), vilket är ett högt värde. 
Högst värde får kundfokus, arbets
klimat och mål. Områden som vi vill 
stärka oss inom är ledarskap, organisa
tion och ambassadörsindex.

organiSaTion

Under året har staben Kommunikation och försäljning delats. Föreningsutveckling och kommuni-
kation ska utveckla och positionera STF som en modern och attraktiv förening. Försäljningsavdel-
ningen ska stödja en ökad försäljning av gästnätter och aktiviteter på våra anläggningar.

Föreningsutveckling- 
och kommunikation

GS/VD

HRAssistent

Tidningen TuristStab Affärsstöd 
(SAS)

Franchise  Egna  
Anläggningar Försäljning

Kunskapsleden – vår nya introduktionsutbildning

Ny HR chef
Under 2015 har Madeléne Granath 
börjat som ny HR Chef. Madeléne har 
tidigare arbetat inom franchiseverksam-
het, detaljhandel, förening och mode. 
Madeléne har lång erfarenhet av att 
stötta, coacha och inspirera i HR-
processer. En bra HR-funktion skapar 
förutsättningar för motiverade, kom-
petenta och framgångsrika ledare och 
medarbetare inom STF.
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SÅ här STyrS STF
STFs styrning utgår från föreningens stadgar och ytterst är det våra medlemmar, det vill säga ägare 
som bestämmer verksamhetens inriktning.

äGARE
STF är en ideell förening med 241 672 
medlemmar. Medlemmarna utser ombud 
till riksstämman, som är STFs högsta 
beslutande organ.

Alla medlemmar har också möjlighet att 
lämna motioner till riksstämman fram till 
och med februari 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. Nästa riksstämma 
hålls 14–15 maj 2016 i Såstaholm utanför 
Stockholm. På riksstämman representeras 
medlemmarna av 55 ombud. Dessa väljs 
direkt av föreningens medlemmar via 
hemsidan i en valkrets som omfattar hela 
Sverige.

På riksstämman väljs föreningens 
ordförande, vice ordförande och övriga 
styrelseledamöter, nomineringskommitté, 

representantskap, valberedning samt revi
sorer. Styrelsen är identisk för den ideella 
föreningen och för aktiebolaget.

Övriga obligatoriska ärenden vid 
stämman är bland annat beslut om fast
ställande av resultat och balansräkning 
samt ansvarsfrihet för styrelse.

Dessutom ska styrelsens förslag till 
verksamhetsinriktning för de två närmast 
följande kalenderåren behandlas och be
slutas liksom medlemsavgifter för samma 
period.

NOMINERINGSKOMMITTÉN
Alla medlemmar har möjlighet att föreslå 
ombud till riksstämman. Inför stämman 
2016 lämnades förslag till nominerings
kommittén under våren 2015. Nomine
ringskommittén som består av 15 perso
ner väljs på riksstämman och ansvarar för 
att nominera cirka 110 kandidater bland 
de förslagna kandidaterna. Valet gjordes 
sedan på STFs hemsida mellan 1 decem

ber 2015 och sista februari 2016. STF tar 
fram en folder där samtliga kandidater 
presenteras inför valet. Alla medlemmar 
har tre röster. Valresultatet granskas av 
föreningens revisorer. 

REPRESENTANTSKAP
Fem ombud till representantskapet väljs 
av riksstämman. Representantskapet har 
till uppgift att granska årets verksamhet 
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 
styrelseledamöter, revisorer, ombud till 
representantskap och ledamöter i nomine
ringskommittén. Valberedningen består 
av en ordförande och fyra andra ledamö
ter. Mandatperioden är två år.

Förslag till valberedningen bör vara 

Full fart i spåren i Dalarna
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denna tillhanda senast under februari 
månad 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 (Generalsekretera
ren)/vd.

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 ledamö
ter. Samtliga förtroendevaldas mandatpe
rioder löper under tiden till och med nästa 
ordinarie riksstämma. I styrelsen ingår 
också två personalrepresentanter (fackliga).

Ledamöternas medelålder är 56 år 
och fyra av de nio riksstämmovalda leda

möterna är kvinnor. Styrelsen för 2015 
presenteras på sidan 42.

Ingen ersättning utgår för styrelse
arbete. 

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 in
riktning, finansiering, större investeringar, 
förvärv, avyttringar, organisationsfrågor 
och viktigare policyer. Styrelsen följer den 
ekonomiska utvecklingen samt utvärderar 
regelbundet verksamheten. Föreningens 
utveckling följs upp genom en månatlig 
rapportering till styrelsen vilken inklude
rar information om koncernens finansiella 
utveckling, inklusive väsentliga nyckeltal, 
samt kommentarer kring för föreningen 
väsentliga händelser.

GENERALSEKRETERARE  
OcH ÖVRIG LEDNING
Generalsekreterare, tillika vd i aktiebo
laget, ansvarar för den löpande förvalt
ningen av föreningen.

STFs ledningsgrupp består för närva
rande av åtta personer. Ledningens sam
mansättning framgår av presentationen 
på sidan 43. Ledningen sammanträder 
normalt varannan vecka.

DEMOKRATIPROcESSEN UTREDS
Kritik har framförts bland annat mot att 
röstdeltagandet till val av ombud är lågt 
och att det är otydligt vad ombuden har 
för uppgift mellan riksstämmorna. Sty
relsen har därför tillsatt en arbetsgrupp 
med uppgift att utvärdera föreningens 
demokratiska process och att komma med 
förslag på hur medlemsinflytandet kan 
utvecklas. Förslag kommer att läggas fram  
från styrelsen i dessa frågor på riksstäm
man i maj 2016. 

REVISION
Revisorernas uppgift är att granska årsre
dovisning, 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 
ska vara auktoriserad revisor. Revisorerna 
väljs för tiden till och med nästa ordinarie 
riksstämma. Auktoriserad revisor är Jonas 
Grahn med Erik Albenius som suppleant 
från revisionsfirman PwC. Förtroende
vald revisor är Börje Nieroth med Kerstin 
Sandin som suppleant.

Utöver den gemensamma legala 
revisionen som görs av båda revisorerna 
granskar de förtroendevalda särskilt  
effektivitet och måluppfyllelse utifrån ett 
medlemsperspektiv.

Översikt av styrningen

Medlemmar

Utser

Information

Riksstämma

Styrelse

General sekreterare/VD

Utser

Rapporter  
Intern kontroll

Mål, strategier,  
styrinstrument

Väljer ombud till Riksstämma

Revisorer

Nomineringskommitté

Valberedning

Utser

Föreslår styrelseledamöter

Information

Utser

Nominerar kandidater

Föreslår kandidater  
till riksstämman. 

Utser
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1.  Varför är du med i STFs 
styrelse?

2.  Vad är din kompetens 
inom STFs styrelse,  
fokusområde?

3.  Vilka frågor inom STF  
brinner du för?

Peter Nygårds
Ordförande
Född: 1950
Ordförande sedan 2012,  
ledamot sedan 2004.

1. För att ge dagens STF en roll 
i att utveckla och värna om en 
hållbar, lärande och tillgänglig 
turism. Att få engagera mig ide-
ellt i en förening med ett viktigt 
uppdrag och goda värderingar.
2. Jag har erfarenheter av att 
leda och utveckla verksamhet 
strategiskt i myndigheter och 
företag och har ett stort nätverk.
3. Att vidareutveckla STF till en 
fortsatt attraktiv förening som är 
relevant för medlemmarna. 

Privat att ha tillgång till  
Sveriges fantastiska natur. Beva-
randet av allemansrätten är ett 
fundament. 

Ingrid Petersson
Vice ordförande
Född: 1958
Ledamot sedan 2006

1. För att Sverige är ett fantas-
tiskt land och STF kan ge fler 
möjlighet att se och uppleva 
Sverige. Genom att kombinera 
medlemsengagemang, prisvärt 
boende med aktiviter och tips är 
STF en alldeles unik aktör.
2. Jag har lett olika verksamhe-
ter i snart 30 år vilket gett mig 
stor erfarenhet av ledarskap 
samt organisations- och verk-
samhetsutveckling. Jag fokuse-
rar även på sunda finanser.

3. STF ska i möjligaste mån er-
bjuda ett hållbart turistande och 
kan spela en viktig roll för att få 
nya svenskar att lära känna vårt 
vackra land.

Helene beer
Född: 1977
Ledamot sedan 2012

1. Jag delar STFs värderingar 
och är glad och stolt över mitt 
uppdrag som gör att jag kan 
vara med och påverka viktiga 
frågor för samhället, naturen och 
logibranschen. 
2. Franchise, logi, ekonomi med 
fokus på kommersiella frågor.
3. Jag är franchistagare till STF 
via min anläggning STF Zinkens-
damm, så jag brinner lite extra 
för logi- och franchisefrågor.

bengt Ek
Född: 1945
Ledamot sedan 2005

1. Jag är intresserad av att delta 
i och att styra en viktig organi-
sation med de utmaningar som 
finns i en föränderlig värld.
2. Jag är särskilt intresserad av 
fjällverksamheten, medlemmars 
inflytande och STFs förmåga att 
vara ledande i den turistiska ut-
vecklingen. Jag anser mig också 
ha insikter i miljöfrågor.
3. Se ovan. Därutöver att STF 
har en långsiktigt god ekonomi 
parat med medlemsintresse.

Anders Forssten 
Född: 1970
Ledamot sedan 2012
1. STF har en viktigt roll för att 
få fler att upptäcka Sverige. 
Det viktigt att vi är en förening 
i tiden och att våra vandrarhem 
möter dagens krav på boende.
2. Jag har en bakgrund inom 
affärsutveckling, kedjedrift, 

marknadsföring, kommunikation, 
försäljning. Föreningsidé, drift 
och ekonomi måste vara i balans 
för att vi ska kunna utvecklas 
och möta konkurrens från andra.
3. Fler medlemmar som delar 
STFs värderingar och vill upp-
täcka hela Sverige.

Peter Fredman
Född: 1965
Ledamot sedan 2008

1. För att få fler att upptäcka 
och ta del av alla de fantas-
tiska upplevelser man kan få i 
Sverige. STF är en viktig röst i 
samhällsdebatten som före-
trädare för hållbar natur- och 
kulturturism. 
2. Mitt arbete som professor i 
naturturism har gett mig kunska-
per i många frågor som är cen-
trala för STF. Det gäller särskilt 
människors intresse för friluftsliv, 
att värna natur för upplevelser, 
allemansrätten, hållbar turism 
och friluftsorganisationernas roll 
i civilsamhället.    
3. Människors intresse för och 
möjligheter att utöva friluftsliv, 
turismens infrastruktur och håll-
bar turism. STF som medlems-
organisation och hur den kan 
utvecklas.

Annika Hesselvall
Född: 1956
Personalrepresentant för  
Unionen sedan 2005

1. Personalrepresentant i styrel-
sen som ordförande i Unionen-
klubben på STF.

2. Kunskap om besöksnäringen 
i allmänhet och STFs boende-
utbud i synnerhet, framförallt 
franchiseanläggningarna.

3. Att STF ska vara det själv-
klara alternativet för människor 
som reser i Sverige.

Anna Klingspor 
Född: 1959
Ledamot sedan 2014

1. Jag gillar idén med STF, att 
skapa möjligheter för natur- och 
kulturturism och jag sympa-
tiserar med idéburna ideella 
organisationer med starka driv-
krafter. Är dessutom en genuin 
friluftsperson.
2. Jag har föreningskompetens, 
medlemskompetens, fastighets-
kompetens, styrelsekompetens, 
och turistisk kompetens.
3. Ett ökat föreningsfokus, vilket 
är grundbulten för ökat antal 
medlemmar.

Lena M Lindén
Född: 1949
Ledamot sedan 2010

1. STF är en förening som 
verkar för att människor ska 
upptäcka glädjen av att vara ute 
i naturen. Som biolog vet jag att 
upplevelser i naturen är viktiga 
för att man ska förstå värdet av 
den biologiska mångfalden. Det 
är också en ära att få vara med. 
2. Lång erfarenhet av att driva 
en ideell verksamhet, Stiftelsen 
Nordens Ark och medvetenhet 
om vikten av att balansera det 
kommersiella med det ideella.
3. Att hitta en långsiktig lös-
ning för Dag Hammarskjölds 
Backåkra. 

Att utveckla medlemmarnas 
roll och tydliggöra medlemsnyt-
tan på ett sätt som gynnar STF 
som förening och attraherar nya 
medlemmar.

Åsa Persson
Född: 1972
Personalrepresentant för  
Unionen sedan 2015. 

1. Personalrepresentant i sty-
relsen som ledamot i Unionen-
klubben
2. Kunskap från den operativa 
driften, gäst- och medlemsmö-
ten i vardagen
3. Boendekoncept, STFs utveck-
ling, organisatoriska frågor

Jan Olov Westerberg
Född: 1961
Ledamot sedan 2012

1. STF har länge haft ledarrol-
len i att underlätta att upptäcka 
vårt fantastiska land. STF skapar 
möjligheter till besök och äventyr. 
Jag har stor respekt för allt STF 
har åstadkommit, och en vilja att 
vara med och forma framtidens 
STF. Vi behövs och jag vill bidra!
2. Lång erfarenhet från att 
förvalta nationalparker och natur-
reservat, och särskilt tillgäng-
liggöra områden i fjällvärlden. 
Som chef för Naturhistoriska 
riksmuseet har jag kunskap om 
besöksnäringens villkor och 
förmedlingen av kunskap om 
naturen. Dessutom 25 års erfa-
renhet som chef. Mitt fokusom-
råde är delvis fjällfrågorna, delvis 
tillgängliggörandet. 
3. Att vi ska kunna fortsätta 
att erbjuda alla medlemmar 
möjligheter att uppleva äventyret, 
oavsett var i Sverige de vill möta 
det!

STyrelSe

Anders Forssten, Anna Klingspor, Peter Fredman, Ingrid Petersson, Peter Nygårds, 
Bengt Ek, Annika Hesselvall, Åsa Persson Magnus Ling och Lena M Lindén.
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NOMINERINGSKOMMITTE  
INFÖR 2016 ÅRS RIKSSTäMMA
Ordförande/sammankallande  
Göran Forsell  
Vice ordförande  
Anita Österholm  
Norrland  
Anders brundin  
Tord Kågström  
Tomas Svanström  
Anita Österholm  

Svealand  
birthe Persson  
Anders Hagström  
Amalia Silva Kristoffersson  
Lena Hellström  
Jörg bassek  
birgitta beiron  
Götaland  
Göran Forsell  
Gun carlstedt  
bengt Dahlvig  

curth Eriksson  
Anita Högegård  
Kjell Knutsson

VALbEREDNING INFÖR 2016 
ÅRS RIKSSTäMMA
Torgny Håstad  (ordförande)
christina Frimodig   
Ola bergqvist   
Pia Jönsson Rajgård   
Gunnel Ragnhult 

REPRESENTANTSKAP   
Göran Forsell  
Pia Jönsson Rajgård  
Tomas Svanström  
Anita Österholm  
Magnus Ericsson

STF är en demokratisk förening som 
drivs av engagemang och en vilja att 
förändra. Vi ska vara aktiva och driva 
viktiga frågor samtidigt som vi fortsätter 
värna och utveckla vår verksamhet. Vi 
ska vara unika i vårt engagemang och 
samtidigt en attraktiv samarbetspartner 
för andra som delar vår vision om ökad 
turism på ett hållbart sätt. 

STF måste särskilja sig. Vi är en av få 
större ideella aktörer i en i övrigt mycket 
kommersiell bransch, turistbranschen, 
som är samhällsekonomiskt viktig och 
i ständig utveckling. Genom att våga 
vara annorlunda och relevanta blir vi 
betydelsefulla. Vi har en viktig roll både 

i att driva våra viktiga hjärtefrågor och 
att tillhandahålla prisvärda alternativ 
inom natur och kulturturism. 

Det finns smultronställen i hela 
Sverige och vi tar utvecklingen av gles
bygden på stort allvar. Det måste finnas 
service för att man ska kunna turista 
och på många orter i Sverige är turismen 
en förutsättning för att man ska kunna 
bo kvar. STF tar debatt för förbättrad 
infrastruktur så ofta vi får tillfälle. Vi 
kan också bidra till en positiv utveck
ling genom att samarbeta med mindre 
aktörer/entreprenörer som på så sätt blir 
del av ett större sammanhang.

Under 2016 håller vi Riksstämma. 

Bland annat kommer vi att ta ställning 
till en vidareutveckling av föreningens 
demokrati. Vi vill att medlemmarna ska 
känna delaktighet och enkelt kunna 
engagera sig. Men vi vill också att varje 
medlem känner sig viktig för STF och 
har naturliga kanaler för att göra sin röst 
hörd. 

Peter Nygårds
Ordförande

ordFörande har ordeT

ledningSgrupp
Magnus Ling
Generalsekreterare/vvd sedan 
2011.

Sylvia Nylin
Vice Generalsekreterare och 
chef Kommunikation och För-
eningsutveckling sedan 2009, 
slutade december 2015. Ny 
chef från april 2016 – Maria 
Ros Jernberg

Niklas Winbom, 
Vice vd sedan september 
2015 och Chef Egna anlägg-
ningar sedan 2013.

Erica Karlsson
Försäljningschef sedan 2015, 
anställd sedan 2012.

Madeléne Granath
HR-chef sedan april 2015.

Oscar Sohlberg
Chef Franchise  
sedan september 2015.

Lena Walterholm
Administrativ chef sedan 
2013.

Sara Wangler
Vd-assistent sedan 2009.

55 ombud representerar alla 
medlemmar på riksstämman. 
Alla medlemmar kan nominera 
sig själv eller någon annan som 
ombudskandidat. Valet sker i en 
direktdemokrati 1 december tom 
29 februari på webben och via 
en bilaga i Turist nr 6.

craig Erdrich 
34, Stockholm

Jag vill använda min erfarenhet 
som professionell reseledare i 
USA för att hjälpa STF att bli 
mer attraktiv för yngre personer 
och få in mer mångfald.

Jan Lundqvist
56, Lund, Skåne

Jag vill ta tillvara och utveckla 
mångfalden inom STF, både 
olika personers bakgrund och 
den stora bredd av verksamhet 
som finns.

Merja bergwall
41, Abisko, Lappland

Det området som är närmast 
mitt hjärta är fjällverksamhet 
och dess utveckling. Vi behöver 
bra samverkan och lokalt enga-
gemang i dessa frågor. 

vad vill vÅra  
ombudSkandidaTer

Från vänster: Erica Karlsson, Lena Walterholm, Oscar Sohlberg, Madeléne Granath, Niklas Winbom, Magnus Ling, Sylvia Nylin, Sara Wangler
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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.

STF har startat arbetet med att identifiera de strategiska verksam
hetsriskerna. Strategiska risker är främst kopplade till verksam
hets/affärsutveckling och hanteras av föreningens styrelse och 
bör tas upp i samband med det årliga strategiska arbetet. 

Styrelsen ansvarar inför medlemmarna för föreningens risk
hantering. GS/vd ansvarar för att ge styrelsen korrekt input för 
att kunna utvärdera och fatta korrekta beslut. 

STFs ledning har ansvaret för den löpande/operativa riskhan
teringen inom sina ansvarsområden.

HÅLLbAR AFFäRSUTVEcKLING

En hållbar affärsutveckling innebär ett ökat ansvartagande och 
större riskmedvetenhet, vilket leder till ökad resurseffektivitet, 
och därmed lägre kostnader men det innebär också en möjlig
het till ökade intäkter genom utveckling av nya produkter och 
tjänster.

Identifierat riskområde beskrivning av potentiell risk Hur vi hanterar identifierade risker

Hållbarhetsrisker

Klimatförändringarna Klimatförändringarna kan långsiktigt påverka 
vår verksamhet på så sätt att naturmiljön och 
klimatet kring många av våra anläggningar 
kan komma att förändras, liksom besökarnas 
resmönster. 

I nuläget bevakar vi vad som händer och är 
aktiva i dialogen.

Hållbarhetsrisker i leverantörskedjan Vissa produkter produceras i länder där  
riskerna för brister i arbetsmiljö, säkerhet och 
korruption är hög.

STF köper via sina leverantörer in produkter 
från stora delar av världen. Under 2016 kommer 
vi att arbeta med att utveckla en systematik för 
hur vi ska utvärdera våra leverantörer och pro-
dukter i syfte att välja ur hållbarhetssynpunkt 
bättre produkter. 

Infrastruktur för hållbar turism Underhållet av järnvägen i Sverige är eftersatt 
och infrastruktursatsningarna är inte anpas-
sade för besöksnäringen, vilket innebär svårig-
heter för våra medlemmar och gäster att resa 
på ett hållbart sätt till alla våra destinationer. 
Även mobilnätet måste fungera i hela Sverige. 
Ytterligare nedprioriteringar kan medföra större 
ekologiskt fotavtryck för våra gäster.

STF driver opinion för en utbyggd hållbar  
infrastruktur.

Känslighetsanalys Förändring Resultateffekt

Nettoomsättning +/–1% 2,8 mkr

Bruttomarginal +/–1% 0,7 mkr

Lönekostnader +/–1% 1,4 mkr

Övriga kostnader +/–1% 1,0 mkr

idenTiFiering av riSkomrÅden, verkSamheTSriSker

STF är vägen till  
äventyret Sverige,  

där det är enkelt och 
inspirerande att  
turista hållbart.

Säkerställa  
ansvar

Riskhantering

Lägre kostnader

Affärsutveckling

Högre intäkter
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Identifierat riskområde beskrivning av potentiell risk Hur vi hanterar identifierade risker

Allemansrätt Att slå vakt om allemansrätten är en av våra 
viktigaste frågor. Tidvis väcks frågan om att 
begränsa allemansrätten, något som skulle få 
konsekvenser för det rörliga friluftslivet och 
påverka möjligheterna att vistas i skog och 
mark negativt.

STF driver opinion, sprider kunskap och  
besvarar remisser om allemansrätten.

Konjunktur och omvärld Gästernas och medlemmarnas engagemang 
ändras utifrån vad som händer i omvärlden.

STF arbetar aktivt med att öka olika former av 
engagemang. Vi vill att man ska kunna engage-
ra sig efter egen förmåga – en timme eller en 
vecka på olika sätt, t ex lokalavdelningsarbete, 
dugnadsarbete, via sitt medlemskap mm.

Konkurrens Nya konkurrenter kan leda till minskad  
efterfrågan på våra tjänster.

STF arbetar aktivt med att möta risken för kon-
kurrens med att fokusera på vad som är unikt 
med STF och dess anläggningar. 

Gästen ska känna att hen är en del av något 
större än att bara köpa övernattning.

Medlemsstruktur En homogen medlemstruktur. STF har en medlemsbas på 240 000 medlem-
mar. Vi har en unik möjlighet att möta våra 
medlemmar och gäster (potentiella medlemmar) 
varje dag. 

Ett led i att öka antalet medlemmar är att 
använda sig av värvningscoacher på våra an-
läggningar.

Kundstruktur En homogen kundstruktur. STF levererar mer än 1,3 miljoner gästnätter 
vilket inte gör oss beroende av någon enskild 
kund/gäst.

Intäktsstruktur En intäktsstruktur som baseras på få tjänster 
och eller korta ledtider kan påverka försälj-
ningen.

STF arbetar aktivt med att bredda tjänsteutbu-
det främst genom att öka olika former av paket 
med och utan aktiviteter för att minska risken. 

Vi arbetar även aktivt med att differentiera 
prisbilden.

Organisation, kompetensförsörjning En organisation måste ha förmågan att attra-
hera och behålla medarbetare med special/
nyckelkompetens.

STF arbetar aktivt med att säkerställa att 
samtliga medarbetare delar värdegrunden, där 
ett verktyg är utbildningsprogrammet Kunskaps-
leden.

Digitalisering Ny teknik, digitalisering och internet är några 
av nycklarna för att hitta nya effektivare ar-
betssätt och smartare tjänster.

STF arbetar aktivt med att implementera nya 
digitala lösningar t ex förenkla boknings- och 
betalprocessen, digital lönerapportering, digital 
ekonomisk rapportering.

idenTiFiering av riSkomrÅden, FinanSiella riSker
Riskerna är främst hänförliga till faktorer som finns utanför STFs verksamhetsområde.

Identifierat riskområde beskrivning av potentiell risk Hur vi hanterar identifierade risker

Kreditrisk Att kundfordringar inte betalas av kunderna STF har minimerat kreditrisken då de flesta 
kundfordringar betalas i förväg samt genom 
kreditkontroll i de fall då kunderna har kredit.

Likviditetsrisk Risken för att likvida medel saknas till  
åtaganden.

Risken bedöms som begränsad då STF, har en 
nettokassa om 65 mkr den 31 december 2015.
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ÅrSredoviSning – FörvalTningSberäTTelSe STF-koncernen

INFORMATION OM VERKSAMHETEN  
OcH äGARFÖRHÅLLANDEN
1885 bildades Svenska Turistföreningen, som är en medlemsorga
nisation med det övergripande ideella syftet att främja medlem
marnas intressen av och möjligheter till natur och kulturturism i 
Sverige. STFs uppdrag är att få fler att upptäcka Sverige.

STF gör detta genom att
•  främja och utveckla den turism som utgår från upplevelser av 

natur och kultur
•  värna och informera om svensk natur, kultur och miljö i Sverige 

utifrån ett turistiskt perspektiv
•  verka för och sprida kunskap om ekoturism
•  erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter och 

berikande aktiviteter
•  i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksam

hetsområden

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 moderföreningen Svenska Turist
föreningen och det helägda dotterbolaget Svenska Turistfören
ingen STF AB.

Verksamheten är organiserad enligt följande
•  Föreningsutveckling, säkra föreningens relevans och därmed 

öka medlemsantalet
•  Egna anläggningar, storstadsanläggningar och fjällanläggningar
•  Franchiseanläggningar, vid årets utgång var 236 anläggningar 

anslutna på franchisebasis

VäSENTLIGA HäNDELSER UNDER RäKENSKAPSÅRET
Under mars månad avyttrades den egna anläggningen Eriksfält i 
Malmö. Försäljningen genererade en vinst på 20 mkr. STF finns 
fortfarande representerad med en egen anläggning i Malmö i 
form av Malmö City. 

Att STF har fått fler att upptäcka Sverige visar sig i gästnatts
utvecklingen mellan 2014 och 2015.
•  Fjällstugorna hade en total ökning med 7 %, d.v.s. 3 600 gäst

nätter
•  Fjällstationerna ökade antalet gästnätter med 3 %, d.v.s. 4 900
•  Vandrarhem och Hotell (egna och franchise) ligger i princip på 

samma nivå som föregående år d.v.s. en minskning med 1 400 
gästnätter

Under sommaren genomfördes Get Real Kids, där ett 100tal  
familjer med barn i åldern 6–12 år erbjöds en fjällvistelse. 
Responsen var enorm, över 2 600 familjer sökte och ville vara 
med. Syftet med Get Real Kids var att familjerna skulle upp
leva, reflektera och använda fantasin och att föreslå alternativ, 
förbättringar och komplement till dagens utbud i fjällen utifrån 
ett barnperspektiv. I uppdraget ingick också att berätta hur man 
upplever att ha barn på fjället och på en fjällanläggning. Get Real 
Kids är en vidareutveckling av Get Real 2014, då ett hundratal 
ungdomar erbjöds motsvarande fjällvistelse.

Under 2015 har tre stycken Tillsammansläger för flickor 
genom förts. STF tror på möten och upptäckarglädje som ett 
sätt att föra människor närmare varandra. På Tillsammans möts 
nyfikna tjejer mellan 15–20 år från hela Sverige. Totalt har ett 
femtiotal tjejer deltagit. Ungdomarna med olika etnisk, kulturell 
och social bakgrund möter nya vänner och lär känna andra  
kulturer. Genom utflykter och läger upptäcker de nya platser och 
lär känna vårt land.

För att säkerställa STFs uppdrag och största utmaning att få 
fler att upptäcka Sverige, genomfördes en omorganisation den  
1 juli. STF etablerade en avdelning för föreningsutveckling och 
en försäljningsavdelning. Syftet med förändringen är att säker
ställa att få fler att upptäcka Sverige genom att öka medlemsvärv
ningen och att öka antalet gästnätter.

För att vara med och hjälpa till i den akuta flyktingsituation 
som uppstod under hösten beslöt STF att erbjuda korttidsboende 
för flyktingar som kommit till Sverige. Under hösten erbjöd ett 
tiotal vandrarhem bäddplatser till Migrationsverket.

Under året har också ett nytt franchisekoncept implemente
rats där huvudsyftet har varit att säkerställa att STFs affärsmodell 
är transparant och tydlig. Vid årsskiftet hade ett 70tal nya avtal 
tecknats enligt det nya konceptet.

En nybildad stiftelse, grundad av STF, familjen Hammar
skjöld och Svenska akademien, har tagit över Dag Hammar
skjölds gård Backåkra. Gården Backåkra testamenterades till 
STF i början av 60talet, men är idag i stort behov av renovering 
vilket möjliggjorts av privata donationer till den nybildade stif
telsen.

För att stärka uppdraget att få fler att upptäcka Sverige lanse
rades en ny web under november månad. Den nya hemsidan gör 
det enkelt för besökaren att upptäcka äventyret Sverige och STF.

Den 1 december öppnade valet till Riksstämman 2016 och 
valet avslutas den 29 februari 2016. Alla medlemmar har möjlig
het att rösta på tre kandidater till föreningens högsta beslu
tande organ. Nytt för denna valperiod är att röstningsperioden 
förlängts med drygt två månader, i syfte att öka möjligheterna för 
medlemmarna att rösta.

Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Turistföreningen, org. nr 802003-5955 avger följande  
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2015 till 31 december 2015.
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Flerårsöversikt koncernen (tkr) 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 275 707 255 988 230 560 239 061

Medlemsintäkter 47 124 49 878 49 199 53 080
Antal medlemmar (st) 241 672 252 518 266 391 271 879
Verksamhetsresultat 27 966 1 137 1 490 9 923
Årets resultat 28 081 1 350 1 924 10 799
Bruttomarginal, %1) 11,4 4,0 4,6 8,0
Soliditet, %2) 56,0 51,5 48,4 50,0
Avkastning på eget kapital, %3) 23,1 1,4 2,0 11,7
Avkastning på totalt kapital, %4) 13,0 0,8 1,1 5,9
Medelantal anställda 273 269 253 242

1 Verksamhetsresultat före avskrivningar/rörelsens omsättning
2 Eget kapital/Balansomslutning
3 Resultat efter finansiella poster/eget kapital
4 Rörelseresultat plus finansiella intäkter/balansomslutningen

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  Jämförelseåret 2013 har omräknats enligt samma principer.

Flerårsöversikt koncernen

AKTIEäGARTILLSKOTT
Svenska Turistföreningen, moderföreningen, har tillskjutit 12 000 
tkr (19 000 tkr) i aktieägartillskott till Svenska Turist föreningen 
STF AB.

INVESTERINGAR
Koncernens sammanräknade investeringar för 2015 uppgick till 
22,7 mkr (18,1 mkr). De största färdigställda investeringarna 
under 2015 är
•  Kebnekaise, renovering av boendeannex Liddo  

och Gorni samt fasaden på personalboendet Skarta 3,2 mkr
•  Abisko, fönsterbyten 1,3 mkr
•  Saltoluokta, Laponia ombyggnad 1,1 mkr
•  Grövelsjön, nytt kök 1,1 mkr
•  Renoverad båtbrygga på Saltosidan av Langas 0,7 mkr

MEDLEMSUTVEcKLINGEN
Antalet medlemmar vid årsskiftet uppgick till 241 672 (252 518) 
en minskning med drygt 4 procent jämfört med föregående år. 
Minskningen beror på att färre medlemmar förnyat medlemska
pet. Positivt under 2015 är att STF ökade rekryteringen av nya 
medlemmar med drygt 3 500 jämfört med 2014, en trend som 
började redan 2014. Värvningen behöver dock öka betydligt för 
att vända medlemsutvecklingen i kombination med en högre 
förnyelsegrad av medlemmar som förnyar medlemskapet för 
första gången. Rekryteringen av nya medlemmar sker främst via 
STFs anläggningar/återförsäljare, men rekryteringen via webben 
blir allt viktigare.

STF har många lojala medlemmar, drygt 59 procent av 
medlemmarna är inne på sitt 5:e år. Medlemmar är väl spridda 
och finns i över 290 kommuner, de enskilt största är Stockholm, 
Göteborg och Uppsala.

FRAMTIDA UTVEcKLING
Hållbarhetsarbetet 
Under 2016 kommer vi intensifiera hållbarhetsarbetet utifrån
•  Allemansrätten
•  Verka för god infrastruktur för hållbar turism
•  Tillgängliggöra natur och kulturupplevelser för fler
•  Säkerställa god kvalitet på produkter, erbjudanden och anlägg

ningar
•  Verka för tillgång till bra leder
•  Minska verksamhetens klimatpåverkan 

Demokratiprocessen
En arbetsgrupp har utrett demokratiprocessen utifrån perspekti
vet hur medlemsinflytandet kan utvecklas. I samband med Riks
stämman i maj kommer Styrelsen att lägga fram arbetsgruppens 
förslag om hur medlemsinflytandet kan utvecklas.

Investeringar
Större investeringar som är under uppförande och som kommer 
att slutföras under 2016 är nytt kök i Kebnekaise, nytt perso
nalboende i Blåhammaren, nytt reningsverk Sylarna samt en 
säkerhetsstuga på Kebnekaise.

Ökade sociala avgifter på ungdomar
Under 2015 beslutade riksdagen att slopa nedsättningen av 
sociala avgifter för ungdomar under 25 år, detta påverkar STF i 
hög grad, då STF erbjuder säsongsarbete i fjällen vilket till stor 
del attraherar ungdomar. Höjningen av sociala avgifter innebär 
en ökning av personalkostnaderna på c:a 1,2–1,5 mkr.

Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balans-
räkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla 
belopp uttrycks i tkr där ej annat anges.
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reSulTaTräkning

KONcERNEN MODERFÖRENING

Belopp i tkr Not 2015 2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter  1, 2

Medlemsavgifter 47 124 49 878 47 124 49 878
Gåvor 3 319 23 312 23
Bidrag 4 2 365 2 773 1 703 2 309
Nettoomsättning 5, 6 275 707 255 988 39 718 38 519
Aktiverat arbete för egen räkning – 381 – –
Övriga rörelseintäkter 7 22 971 680 21 142 99

348 486 309 723 109 999 90 828

Verksamhetens kostnader 6

Råvaror och förnödenheter –16 203 –16 099 – –
Kostnader för handelsvaror, material  
och vissa köpta tjänster

–46 133 –49 322 –10 409 –12 672

Lämnade verksamhetsbidrag till lokalavdelningar –817 –1 174 –817 –1 174
Övriga externa kostnader 8, 9 –108 356 –96 066 –20 394 –19 791
Personalkostnader 10 –137 008 –134 665 –33 473 –32 251
Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar –11 838 –11 260 –5 617 –4 992

Övriga rörelsekostnader –165 – –2 –

Verksamhetsresultat 27 966 1 137 39 287 19 948

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 11 – – –12 000 –19 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 231 352 221 281

Räntekostnader och liknande resultatposter 13 –116 –139 –11 –2

Resultat efter finansiella poster 28 081 1 350 27 497 1 227

Skatt på årets resultat – – – –

ÅRETS RESULTAT 28 081 1 350 27 497 1 227
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balanSräkning

KONcERNEN MODERFÖRENING

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för datorprogram 14 11 55  –  –
Pågående utvecklingsarbete 15 – 783  –  –

11 838 0 0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 16 72 633 86 710 72 633 86 710
Förbättring på annans fastighet 17 7 036 7 636 – –
Inventarier, verktyg och installationer 18 31 271 20 171 11 285 958
Pågående nyanläggningar avseende materiella 
anläggningstillgångar 19 9 444 299 9 342 97

120 384 114 816 93 260 87 765

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 20 – – 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 22 22 22 22
Andra långfristiga placeringar 22 – 4 048 – –

22 4 070 122 122

Summa anläggningstillgångar 120 417 119 724 93 382 87 887

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 1 785 1 634  –  –
Handelsvaror 4 857 5 665  –  –

6 642 7 299 0 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 273 7 155 336 466
Fordringar hos koncernföretag – – 44 357 31 370
Övriga fordringar 6 762 3 869 3 033 842
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 11 197 11 112 2 384 2 957

25 232 22 136 50 110 35 635

Kortfristiga placeringar 9 553 7 466 5 257 3 172

Kassa och bank 55 567 29 029 19 326 16 489

Summa omsättningstillgångar 96 994 65 930 74 693 55 296

SUMMA TILLGÅNGAR 217 411 185 654 168 075 143 183
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KONcERNEN MODERFÖRENING

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OcH SKULDER

Eget kapital i koncernen 24

Annat eget kapital inklusive årets resultat 121 718 95 563 – –

Eget kapital i moderföreningen 24

Balanserat resultat 91 469 92 168
Årets resultat 27 497 1 227

Summa eget kapital 121 718 95 563 118 966 93 395

Skulder
Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 1 801 489  –  –

1 801 489 0 0

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 25 13 330 9 716 – –

Leverantörsskulder 24 053 21 028 8 433 6 134
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 726 1 417 726 1 417
Övriga kortfristiga skulder 3 875 2 007 1 061 515
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 51 908 55 434 38 889 41 722

93 892 89 602 49 109 49 788

SUMMA EGET KAPITAL OcH SKULDER 217 411 185 654 168 075 143 183

Ställda säkerheter
Inteckning i fast egendom – 1 000 – 1 000
Företagsinteckning avsatt för hyra 4 000 – – –
Pantsatt bankkonto avsatt för hyra – 4 000 – –
Garanti för dotterföretags ansvarsförbindelse – – – 1 400

Summa ställda säkerheter 4 000 5 000 0 2 400

Ansvarsförbindelser
Erhållet regionalt stöd – 1 400 – –

Summa ansvarsförbindelser 0 1 400 0 0

balanSräkning, ForTS
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balanSräkning, ForTS kaSSaFlödeSanalyS koncernen

KONcERNEN

Belopp i tkr Not 2015 2014

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat 27 966 1 137
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 27 –9 235 10 949

18 731 12 086

Erhållen ränta 9 55
Erhållna utdelningar 322 176
Erlagd ränta –116 –139

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

18 946 12 178

Kassaflöde från förändringar i rörelseskapital
Minskning(+)/ökning(–) av varulager 657 –492
Minskning(+)/ökning(–) av rörelsefordringar –2 196 –1 170
Minskning(–)/ökning(+) rörelseskulder 4 231 –10 241

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 638 275

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 14,15 0 –801
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 16–19 –22 741 –17 310
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 27 25 680 160
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 –33
Försäljning av övriga finansiella anläggningstillgångar 4 048 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 987 –17 984

ÅRETS KASSAFLÖDE 28 625 –17 709
Likvida medel vid årets början 36 495 54 204

Likvida medel vid årets slut 28 65 120 36 495
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MODERFÖRENING

Belopp i tkr Not 2015 2014

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat 39 287 19 948
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 27 –14 318 5 112

24 969 25 060

Erhållen ränta 1 6
Erhållna utdelningar 220 81
Erlagd ränta –11 –2

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

25 179 25 145

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(–) av rörelsefordringar –14 475 –15 105
Minskning(–)/ökning(+) rörelseskulder –679 –6 256

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 025 3 784

Investeringsverksamheten
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 16, 18, 19 –18 076 –2 624
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 27 24 973 74
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –22

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 897 –2 572

Finansieringsverksamheten
Utbetalda aktieägartillskott –12 000 –19 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –12 000 –19 000

ÅRETS KASSAFLÖDE 4 922 –17 788
Likvida medel vid årets början 19 661 37 449

Likvida medel vid årets slut 28 24 583 19 661

kaSSaFlödeSanalyS moderFöreningen
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TilläggSupplySningar

Års och koncernredovisningarna upprättas med tillämpning av 
årsredovisningslagen 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 dotterföretaget finns i noten om finansiella anlägg
ningstillgångar. Dotterföretaget inkluderades i koncernredovis
ningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överfördes till koncernen. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. För
värvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet 
erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inlednings
vis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. 

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

INTäKTSREDOVISNING
Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är för
knippade 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 särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som 
erhållits eller kommer att erhållas. 

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredo
visning sker.

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

Gåvor och bidrag
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 villkoren för att erhålla bi

draget 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
Logiintäkter och andra intäkter från fjällanläggningarna 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, retu
rer, rabatter, agentoch resebyråprovisioner. 

I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. 

LEASING
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och 
fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från 
leasegivaren till Svenska turistföreningen eller dess dotterbolag 
klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. 
Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter 
redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Till
gången 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 nyttjandeperioden. 

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar 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 infor
mell 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 ersätt
ningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen 
på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. 
Svenska turistföreningen och dess dotterbolag redovisar förmåns
bestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler 
vilket innebär att pensionspremier betalas och dessa planer 
redovisas som avgiftsbestämda planer.

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
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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 utsträck
ning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid 
framtida beskattning.

Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verk
samhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt 
skattelagstiftningen.

IMMATERIELLA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskriv
ningar. Svenska turistföreningen och dess dotterbolag tillämpar 
aktiveringsmodellen för internt upparbetade immateriella 
tillgångar både i juridisk person och i koncernredovisningen.  

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. 
Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anlägg
ningstillgångar uppgår till tre år.

Följande avskrivningstider tillämpas
Balanserade utgifter för programvaror 3 år

MATERIELLA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
om nyttjandetiden uppgår till minst 3 år och anskaffningsvärdet 
överstiger 10 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 kom
ponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, 
redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje kom
ponents nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstill
gång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande 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 återstäl
lande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaff
ningsvärdet 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 avskriv
ningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgång
ens restvärde. Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod 
och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga 
typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas
Byggnader
Stomme 100 år
Tak 20–50 år
Fasad 25 år
Inre ytskikt 15 år
Byggnadsinventarier och installationer 30 år
Markanläggningar 50 år
Övriga byggnader 20 år

Ombyggnad av annans fastighet 10–20 år
Datorer 3–5 år
Fordon 3–4 år
Övriga inventarier 3–10 år

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen in
kluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, 
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder 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 indivi
duellt bedömda osäkra fordringar. 

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsik
tigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efter
följande 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 res
pektive förskott erhölls, eftersom återbetalningsskyldighet inte 
förutses inträffa.

Kursvinster (förluster) på rörelserelaterade 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 in och utbetalningar uppdelade på löpande verk
samheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksam
heten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras förutom kassamedel, dispo
nibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt 
kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknads
plats. Spärrade medel klassificeras inte som likvida medel. För
ändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Organisationen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisnings
ändamål 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.

Not 3 Gåvor

KONcERNEN MODERFÖRENING
Gåvor redovisade i resultaträkningen 2015 2014 2015 2014

Pengagåvor från privatpersoner 319 23 312 23

Summa 319 23 312 23

Gåvor i form av tjänster
Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har 1 210 (1 194) personer 
varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis.

Not 4 bidrag

KONcERNEN MODERFÖRENING
bidrag redovisade i resultaträkningen 2015 2014 2015 2014

Bidrag till Kungsleden främst från allmänheten 122 246 122 246

Bidrag från privatperson avseende  
barn- och ungdomssatsning 500 1 000 0 1 000

Övriga bidrag från företag 120 72 120 0

Offentliga bidrag 1 461 1 120 1 461 770

Arbetsmarknadsbidrag 162 335 0 293

Summa 2 365 2 773 1 703 2 309

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 16. 

Not 5 Nettoomsättning per verksamhetsgren

KONcERNEN MODERFÖRENING
Nettoomsättning per verksamhetsgren 2015 2014 2015 2014

Medlem 682 708 682 708

Lokalavdelning 77 55 77 55

Tillsammans/STF Ung 27 9 27 9

Fastighetsförvaltning 69 89 14 562 14 573

Operativ drift 274 852 255 127 24 370 23 174

Summa 275 707 255 988 39 718 38 519

Not 6 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, mm

MODERFÖRENING
2015 2014

Inköp 4,0 % 3,0 %

Försäljning 32,0 % 38,0 %
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Not 7 Övriga rörelseintäkter

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015 2014 2015 2014

Provisionsintäkter 614 537 0 0

Försäkringsersättning 1 842 26 1 205 25

Realisationsvinster anläggningstillgångar 20 444 120 19 937 74

Återvunna kundförluster 36 0 0 0

Kursdifferenser 35 –3 0 0

Summa 22 971 680 21 142 99

Not 8 Revisorns arvode och kostnadsersättning

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015 2014 2015 2014

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

   revisionsuppdrag 402 311 126 53

   övriga uppdrag 73 47 73 9

Summa 475 358 199 62

Not 9 Operationell leasing

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas avseende ej uppsägningsbara leasingavtal:

KONcERNEN MODERFÖRENING

Förfaller till betalning inom ett år 23 693 116

Förfaller till betalning senare än ett år men 
inom fem år 38 141 406

Förfaller till betalning senare än 5 år 43 454 0

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 26 051 343

(2014-års kostnadsförda leasingavgifter) (25 193) (291)

Leasinggivare
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 20 394 tkr. Hyreskontrak
tet till anläggningen i Göteborgs city löper på 14 år, med möjlighet att förlängas med 5 år i taget. Kontrak
ten 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 4 704 tkr denna typ av kontrakt. Kontrakten löper i de flesta 
fall på 3 år.

Föreningen hyr ut sina fastigheter till dotterbolaget, intäkten uppgår till 14 493 tkr (14 484 tkr).  
Kontraktet löper på ett år i taget.
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Not 10 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2015 2014

Medeltalet anställda
Antal  

anställda
Varav  

antal kvinnor
Antal  

anställda
Varav  

antal kvinnor

Svenska turistföreningen

Kansliet i Stockholm 41 30 41 30

Totalt i Moderföreningen 41 30 41 30

Svenska turistföreningen STF Ab

Kansliet i Stockholm 14 7 14 7

Anläggningar, fjällstationer och vandrarhem 218 125 214 121

Totalt i dotterföretag 232 132 228 128

Totalt i koncernen 273 162 269 158

KONcERNEN MODERFÖRENING
Fördelning ledande befattningshavare  
per balansdagen 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Styrelseledamöter

     Män 5 6 5 6

     Kvinnor 6 5 6 5

Vd/Generalsekreterare  
och andra ledande befattningshavare

     Män 3 3 3 3

     Kvinnor 5 4 5 4

Totalt 19 18 19 18

Löner, ersättningar m m

Löner och 
andra  

ersättningar

Soc kostn 
(varav pens 
kostnader)

Löner och 
andra  

ersättningar

Soc kostn 
(varav pens 
kostnader)

Svenska turistföreningen 21 557 10 746
(3 025)

20 809 10 435
(2 994)

Svenska turistföreningen STF AB 73 751 26 629
(4 001)

73 318 24 674
(3 663)

Totalt i koncernen 95 308 37 375
(7 026)

94 127 35 109
(6 657)

Löner och andra ersättningar  
fördelade mellan styrelseledamöter  
m fl och anställda

Styrelse  
och vd

Övriga 
anställda

Styrelse  
och vd

Övriga 
anställda

Moderföreningen 1 765 19 792 1 713 19 096

Svenska turistföreningen STF AB 0 73 751 0 73 318

Totalt i dotterföretag 0 73 751 0 73 318

Totalt i koncernen 1 765 93 543 1 713 92 414

Ingen ersättning till styrelsen har utgått. Vd är heltidsanställd i Svenska turistföreningen och arvode har 
fakturerats Svenska turistföreningen STF AB med 96,1 procent av lönekostnaderna. 

Av Moderföreningens pensionskostnader avser 483 tkr (f.å. 483 tkr) föreningens Generalsekreterare/
vd. Föreningens utestående pensionsförpliktelse till denne uppgår till 0 tkr (f.å. 0 tkr). 

Av koncernens pensionskostnader avser 483 tkr (f.å. 483 tkr) Generalsekreterare/vd Koncernens 
utestående pensionsförpliktelse till denne uppgår till 0 (f.å. 0).

Avtal har tecknats med Generalskreterare/vd gällande uppsägningstid, med rätt till 6 månaders lön 
samt avgångsvederlag med motsvarande en årslön, vilken utbetalas månadsvis i 12 månader efter uppsäg
ningstidens slut med avräkning mot andra inkomster. Vid egen uppsägning har Generalsekreterare/vd   
6 månaders uppsägningstid. 
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Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag

MODERFÖRENING
2015 2014

Nedskrivningar –12 000 –19 000

Summa –12 000 –19 000

Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
  

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015 2014 2015 2014

Utdelningar 322 176 220 81

Nedskrivningar kortfristiga placeringar –100 –74 0 0

Återförd nedskrivning av kortfristiga placeringar 0 195 0 195

Ränteintäkter 9 55 1 5

Summa 231 352 221 281

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

Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015 2014 2015 2014

Räntekostnader –116 –139 –11 –2

Summa –116 –139 –11 –2

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

Not 14 balanserade utgifter för dataprogram

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 12 583 12 565 0 0

Inköp 0 18 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 12 583 12 583 0 0

Ingående avskrivningar –12 528 –12 287 0 0

Årets avskrivningar enligt plan –44 –241 0 0

Utgående ack. avskrivningar –12 572 –12 528 0 0

Utgående planenligt restvärde 11 55 0 0

Not 15 Pågående utvecklingsarbete

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 783 0 0 0

Årets investering och förskott 0 783 0 0

Kostnadsfört –783 0 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 0 783 0 0
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Not 16 byggnader och mark

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 204 041 187 277 204 040 187 276

Försäljningar/utrangeringar –11 508 0 –11 508 0

Omklassificeringar –3 547 16 764 –3 547 16 764

Utgående ack. anskaffningsvärden 188 986 204 041 188 985 204 040

Direktavskrivning mot erhållna bidrag –7 770 –5 116 –7 770 –5 116

Ingående avskrivningar –101 629 –96 774 –101 628 –96 773

Försäljningar/utrangeringar 6 471 0 6 471 0

Omklassificeringar 4 382 0 4 382 0

Justering tidigare års avskrivningar –1 926 0 –1 926 0

Årets avskrivningar enligt plan –5 295 –4 855 –5 295 –4 855

Utgående ack. avskrivningar –97 997 –101 629 –97 996 –101 628

Ingående nedskrivningar –10 586 –10 586 –10 586 –10 586

Utgående ack. nedskrivningar –10 586 –10 586 –10 586 –10 586

Utgående planenligt restvärde 72 633 86 710 72 633 86 710

Varav anskaffningsvärde för mark 358 358 358 358

bokförda värden

Byggnader 66 826 86 500 66 826 86 500

Markanläggningar 5 598 1 5 598 1

Mark 209 209 209 209

Summa 72 633 86 710 72 633 86 710

Erhållna bidrag har minskat anskaffningsvärdet med 7 770 tkr (5 116 tkr). Årets bidrag uppgår till 2 654 
tkr. Av årets bidrag har projektet ”Stötta kungsleden” bidragit med 872 tkr, för upprustning av den södra 
stugan i Singisjaure och för byggnad av bastu i Kaitumjaure. Ombyggnaden av Laponia har erhållit bidrag 
med 809 tkr, varav en försäkringsersättning på 519 tkr erhölls redan föregående år. Beviljade bidrag för 
ombyggnaden av stugor i Kebnekaise uppgår till 973 tkr, varav 128 tkr är försäkringsersättning. 

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. 

Taxeringsvärden saknas för merparten av fastigheterna. 

Not 17 Förbättring på annans fastighet

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 13 545 9 421 0 0

Inköp 45 0 0 0

Omklassificeringar 0 4 124 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 13 590 13 545 0 0

Ingående avskrivningar enligt plan –5 909 –5 180 0 0

Årets avskrivningar enligt plan –645 –729 0 0

Utgående ack. avskrivningar enligt plan –6 554 –5 909 0 0

Utgående planenligt restvärde 7 036 7 636 0 0
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Not 18 Inventarier, verktyg och installationer

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 76 178 62 757 10 957 10 765

Inköp 6 799 3 473 62 439

Försäljningar/utrangeringar –4 182 –1 454 –62 –247

Omklassificeringar 15 388 11 402 15 053 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 94 183 76 178 26 010 10 957

Ingående avskrivningar enligt plan –56 007 –51 986 –9 999 –10 108

Försäljningar/utrangeringar 3 414 1 414 62 247

Omklassificeringar –4 466 0 –4 466 0

Årets avskrivningar enligt plan –5 853 –5 435 –322 –138

Utgående ack. avskrivningar enligt plan –62 912 –56 007 –14 725 –9 999

Utgående planenligt restvärde 31 271 20 171 11 285 958

Not 19 Pågående nyanläggningar

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 299 15 758 97 11 928

Årets investering 20 902 16 831 20 668 4 933

Omklassificeringar - taget i bruk –11 757 –32 290 –11 423 –16 764

Utgående ack. anskaffningsvärden 9 444 299 9 342 97

Saldot för pågående nyanläggningar har minskats med erhållna bidrag för ännu ej avslutade projekt. 
Bidragen uppgår till 2 889 tkr (föregående år 519 tkr). Av bidragen kommer 775 tkr från insamlingen 

”Stötta Kungsleden”. 
Utöver detta har föreningen erhållit 1 777 tkr från företag/organisationer och 337 tkr från privat

personer. 

Not 20 Andelar i koncernföretag

MODERFÖRENING
2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 100 100

Lämnade aktieägartillskott 12 000 19 000

Nedskrivningar –12 000 –19 000

Utgående anskaffningsvärde 100 100

Företagets namn Antal andelar Kapitalandel % bokfört värde

Svenska turistföreningen STF AB 1 000 100% 100

Summa 100

Företagets namn Org.nr Säte

Svenska turistföreningen STF AB 556415-4259 Stockholm
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Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 22 0 22 0

Årets investering 0 22 0 22

Utgående ack. anskaffningsvärden 22 22 22 22

Summa 22 22 22 22

Not 22 Andra långfristiga placeringar

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 048 4 037 0 0

Årets investering 0 11 0 0

Lösen av pantsatt bankkonto –4 048 0 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 0 4 048 0 0

Summa 0 4 048 0 0

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda kostnader gällande  
medlemsavisering 1 107 1 421 1 107 1 421

Förutbetalda hyror 5 867 5 790 0 0

Förutbetalda försäkringar 0 1 478 0 1 478

Upplupna intäkter externa vandrarhem 181 467 0 0

Övriga poster 4 042 1 956 1 277 58

Summa 11 197 11 112 2 384 2 957

Not 24 Eget kapital

Koncernen
Annat  

eget kapital
Årets  

resultat

Belopp vid årets ingång 2015-01-01 94 213 1 350

Korrigering av 2013 års avskrivningar –1 926 0

Resultatdisposition enligt årsstämmans beslut 1 350 –1 350

Årets resultat 28 081

belopp vid årets utgång 93 637 28 081

Moderföreningen
balanserat  

eget kapital
Årets  

resultat

Belopp vid årets ingång 2015-01-01 92 168 1 227

Korrigering av 2013 års avskrivningar –1 926 0

Resultatdisposition enligt årsstämmans beslut 1 227 –1 227

Årets resultat 27 497

belopp vid årets utgång 91 469 27 497
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Not 25 Förskott från kunder

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Förskottsbetalda researrangemang 11 728 8 225 0 0

Sålda men ännu ej utnyttjade presentkort 1 602 1 491 0 0

Summa 13 330 9 716 0 0

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Upplupna löner och sociala avgifter 12 287 14 617 2 506 3 376

Förskottsbetalda medlemsavgifter 35 131 35 813 35 131 35 813

Övriga poster 4 490 5 004 1 252 2 533

Summa 51 908 55 434 38 889 41 722

Not 27 Poster som inte ingår i kassaflödet

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015 2014 2015 2014

Avskrivningar 11 837 11 260 5 617 4 992

avgår del av leasingavgift som utgör avskrivning –551 –554

Realisationsförlust 140 2 0

Realisationsvinst –20 444 –120 –19 937 –74

Nedskrivning kortfristiga placeringar –100 –74 0 0

Återförd nedskrivning kortfristiga placeringar 0 194 0 194

Förändring osäkra kundfordringar –900 243 0 0

Pågående projekt från fg år som kostnadsförts 783 0 0 0

Summa –9 235 10 949 –14 318 5 112

Not 28 Likvida medel i kassaflödet

KONcERNEN MODERFÖRENING
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Kortfristiga placeringar 9 553 7 466 5 257 3 172

Kassa och bank 55 567 29 029 19 326 16 489

Summa 65 120 36 495 24 583 19 661
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Stockholm den 22 februari 2016

Peter Nygårds Helene Beer
Styrelseordförande

Bengt Ek Anders Forssten

Peter Fredman Annika Hesselvall

Anna Klingspor Lena M Lindén

Åsa Persson Ingrid Petersson

Jan Olov Westerberg Magnus Ling
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 mars 2016

Jonas Grahn Börje Nieroth
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
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reviSionSberäTTelSe

Till representantskapet i Svenska Turistföreningen, org.nr 802003-5955

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OcH KONcERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen för Svenska Turistföreningen för år 2015. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar för årsredovis-
ningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och generalsekreteraren bedömer är nöd
vändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern
redovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn 
innebär detta att han har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.  Dessa 
standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbe
dömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefat
tar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis
ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovis
ningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredo
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att representantskapet fastställer resultat
räkningen och balansräkningen för föreningen och koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OcH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Svenska Turistföreningen för år 2015.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltning
en på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi ut
över vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan 
leda till ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon 
styrelse ledamot på annat sätt har handlat i strid med stadgarna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att representantskapet beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 10 mars 2016

Börje Nieroth 

Jonas Grahn 
Auktoriserad revisor PwC
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gri index

STRATEGI OcH ANALyS Sidan

G4-1 Uttalande från Generalsekreteraren/vd 2

G4-2 Beskrivning av påverkan, risker, möjligheter 44–45

ORGANISATIONSPROFIL

G4-3 Organisationens namn 44

G4-4 Viktigaste varumärken, produkter, tjänster 4, 5, 16, 24

G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor Rosenlundsgatan 60, Stockholm

G4-6 Antal länder som organisationen är verksam i Sverige

G4-7 Ägarstruktur och företagsform 5, 40

G4-8 Marknader som organisationen är verksam inom Sverige

G4-9 Organisationens storlek 5, 39, 47

G4-10 Antal anställda fördelat på olika kategorier 39

G4-11 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal 39

G4-12 Beskrivning av leverantörskedja/värdekedja 9

G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden 44–45, 47

G4-14 Beskrivning av hur försiktighetsprincipen hanteras 31

G4-15 Externa initiativ/principer som organisationen följer 8

G4-16 Sammanslutningar som organisationen är medlem i 13

 IDENTIFIERADE VäSENTLIGA ASPEKTER OcH GRäNSER Sidan

G4-17 Enheter som ingår i redovisningen 65

G4-18 Process för definition av innehållet i redovisningen 7, 65

G4-19 Identifierade väsentliga hållbarhetsaspekter 7

G4-20 Interna avgränsningar för respektive väsentlig hållbarhetsaspekt 7, 66–67

G4-21 Externa avgränsningar för respektive väsentlig hållbarhetsaspekt 7, 8, 66–67

G4-22 Effekter av förändringar av information i tidigare redovisningar 7, 8, 65

G4-23 Väsentliga förändringar från föregående redovisning 7, 8, 65

INTRESSENTENGAGEMANG

G4-24 Lista på engagerade/involverade intressentgrupper 6

G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter 6

G4-26 Tillvägagångssätt för intressentdialog 7, 9

G4-27 Viktiga frågor som lyfts av intressenter och hur organisationen hanterat detta 7, 9

REDOVISNINGSPROFIL

G4-28 Redovisningsperiod 1 januari–31 december 2015

G4-29 Publiceringsdatum för senaste redovisningen 22 april 2014

G4-30 Redovisningscykel Kalenderår

G4-31 Kontaktperson för frågor angående redovisningen Maria Lidberg  
Mail: maria.lidberg@stfturist.se

G4-32 Redovisningsnivå och GRI-index 65–67

G4-33 Extern granskning Nej, 65

STyRNING

G4-34 Föreningsstyrning 40–43

ETIK OcH INTEGRITET

G4-56 Beskrivning av värderingar, uppförandekoder mm. 4, 38, 65

Om årsberättelsen och  
hållbarhets redovisningen
Detta är STFs tredje hållbarhetsredovis-
ning enligt Global Reporting Initiatives 
(GRI) riktlinjer. I år är första året vi redo-
visar enligt G4 (core). Redovisningen är 
inte granskad av extern part. Innehållet 
avser verksamhetsåret 1 januari 2015–31 
december 2015 och omfattar hela STFs 
verksamhet om inget annat anges. Den se-
naste hållbarhetsredovisningen lämnades 
i mars 2015. STFs ambition är att årligen 
redovisa resultatet av hållbarhetsarbetet i 
årsberättelsen. 

Eftersom hållbarhetsredovisningen 
ingår i årsberättelsen för verksamhetsåret 
2015 hänvisas till olika sidor i årsberättel-
sen för att undvika upprepningar,  
se särskilt avsnittet Vd har ordet och  
Föreningsstyrningsrapporten. 

Avgränsningar
Hållbarhetsredovisningen omfattar STFs 
egen verksamhet, det vill säga STFs 
direkta påverkan på miljö och människa. 
De franschisanläggningar som är knutna 
till oss är införlivade i vår värdekedja, vilket 
innebär att vi genom avtal även tar ett visst 

ansvar för deras verksamhet men naturligt-
vis inte fullt ut. Vi tar även ett visst ansvar 
för andra aspekter utanför vår direkta 
kontroll som exempelvis genom val av 
leverantörer.  

Styrning:
STF har följande centrala policyer
• Miljöpolicy
• Jämställdhetspolicy, 
• Miljöbilspolicy, 
• Resepolicy
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2015

Externa intäkter – totalt 348 717

Övriga intäkter, huvudsakligen 
aärsverksamheten 298 678 Tkr

Medlemsintäkter 47 124 Tkr
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Räntenetto 231 Tkr

Tkr

Bidrag och gåvor (använda) 2 684 Tkr

2015

Fördelning av resurser – totalt 348 717

Avskrivningar på tillgångar 11 838Tkr

Övriga rörelsekostnader 109 454 Tkr

Personalkostnader 137 008 Tkr
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Kvar i föreningen 28 081 Tkr

Tkr

Råvaror, förnödenheter och 
handelsvaror 62 336 Tkr

Våra väsentliga hållbarhetsområden GRI-aspekt/ GRI-indikator Avgränsning
Sida i redo-
visningen Kommentar/utelämnande

Slå vakt om allemansrätten Inte GRI-aspekt Relevant inom organisationen i och 
med att det är en förutsättning för 
stora delar av vår verksamhet. 

Relevant utanför organisationen genom 
att våra medlemmar och gäster nyttjar 
allemansrätten.

Sid 8, 10 
DMA sid 65

Verka för god infrastruktur  
för hållbar turism

Inte GRI-aspekt Relevant inom organisationen för att 
våra medlemmar ska kunna resa på ett 
hållbart sätt i Sverige. 

Relevant utanför organisationen 
för våra gäster som vill kunna resa 
hållbart.

Sid 8, 10 
DMA sid 65

Tillgängliggöra natur och  
kulturupplevelser för fler

Inte GRI-aspekt Relevant inom organisationen för 
att sprida lusten att upptäcka och 
möjligheten att lära känna sitt land 
bättre till fler. 

Relevant utanför organisationen för 
möjligheten att upptäcka Sverige.

Sid 8, 14, 15 
DMA sid 65

Säkerställa god kvalitet på  
produkter, erbjudanden och  
anläggningar

Märkning av produkter och 
tjänster

G4-PR5 – Resultat av 
utvärderingar som mäter 
kundnöjdhet

Relevant inom organisationen för att 
trygga en långsiktigt hållbar verksam-
het med hög kvalitet.

Relevant utanför organisationen för 
gästens upplevelse av STF.

Sid 8, 30–32 
DMA sid 65

Verka för tillgång till bra leder Indirekt ekonomisk påverkan

G4-EC7 – Utveckling och 
påverkan från infrastrukturin-
vesteringar och stödtjänster

Relevant inom organisationen i och 
med möjligheter för medlemmar och 
gäster att upptäcka hela Sverige, så 
även våra anläggningar i väglöst land. 

Relevant utanför organisationen för 
medlemmar och gäster för möjligheten 
att upptäcka ännu mer av Sverige.

Sid 8, 10, 
11, 22 
DMA sid 65

gri indikaTorer
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Våra väsentliga hållbarhetsområden GRI-aspekt/ GRI-indikator Avgränsning
Sida i redo-
visningen Kommentar/utelämnande

Minska verksamhetens  
klimatpåverkan

Energi

G4-EN3 – Energiförbrukning 
inom organisationen

Relevant inom organisationen genom 
att det är en av våra 9 riktlinjer och 
även utgör en kostnad.

Relevant utanför organisationen genom 
energiförbrukningens miljöpåverkan.

Sid 8, 32 
DMA sid 65

T.o.m 2014: El från förnybara 
källor från Vattenfall
Fr. o.m 2015: El från förny-
bara källor via Telge Energi. 
Avser STF Total elförbruk-
ning på STFs kansli och 
egna anläggningar, exklusive 
Chapman/Skeppsholmen. 

Utsläpp

G4-EN15 – Direkta växthus-
gasutsläpp (Scope 1)

Relevant inom organisationen  för att 
minska vår klimatpåverkan. 

Relevant utanför organisationen genom 
koldioxidutsläppens klimatpåverkan.

Sid 65
DMA sid 
8, 65

Innefattar utsläpp från våra 
tjänstebilar. Övriga utsläpp 
i Scope 1 har inte kunnat 
beräknas.

G4-EN16 – Indirekta växthus-
gasutsläpp (Scope 2)

Relevant inom organisationen  för att 
minska vår klimatpåverkan. 

Relevant utanför organisationen genom 
koldioxidutsläppens klimatpåverkan.

Sid 65
DMA sid 
8, 65

Innefattar utsläpp från köpt 
elektricitet. Uppgifterna 
kommer från vår elleverantör. 
Övriga utsläpp i Scope 2 
har inte kunnat beräknas.

G4-EN17 – Övriga indirekta 
växthusgasutsläpp (Scope 3) 

Relevant inom organisationen  för att 
minska vår klimatpåverkan. 

Relevant utanför organisationen genom 
koldioxidutsläppens klimatpåverkan.

Sid 67 
DMA sid 
40–41

Innefattar utsläpp från 
tjänsteresor med flyg samt 
från helikoptertransporter 
i Jämtland/Härjedalen och 
Lappland. Uppgifterna 
kommer från våra tjänstele-
verantörer. Övriga utsläpp 
i Scope 3 har inte kunnat 
beräknas.

Långsiktigt god ekonomi Ekonomiskt resultat

G4-EC1 – Skapat och levere-
rat direkt ekonomiskt värde

Relevant inom organisationen genom 
att det är viktigt för vår utvecklings-
förmåga. 

Sid 11, 66 
DMA sid 65

Medarbetarhälsa Inte GRI-aspekt Relevant inom organisationen genom 
att nöjda medarbetare ökar trivsel 
och arbetsglädje och därmed också 
påverkar vårt resultat. 

Relevant utanför organisationen genom 
att nöjda medarbetare bidrar till att vi 
får nöjda kunder och även till att de 
bidrar till att vi ses som en attraktiv 
arbetsplats. På så sätt kan vi attrahera 
ännu fler duktiga medarbetare.

Sid 5, 38, 39 
DMA sid 
38–41

Mångfald och lika rättigheter 
G4 LA12 – Sammansättning 
av styrelse och ledningsgrupp 
samt uppdelning av anställda 
efter kön och ålder

Relevant inom organisationen för att 
säkerställa en verksamhet med lika 
rättigheter för alla.

Sid 38–39, 
42–43.  
DMA sid 
38–41

Uppdelning enligt minori-
tetstillhörighet görs inte i 
enlighet med Svensk lag.

FAKTA 2015

Utsläpp av koldioxid Ton

Tjänstebilar, (Scope 1) 37,5 

Elektricitet, (Scope 2) 0

Tjänsteresor med flyg, (Scope 3) 8 

Helikoptertransporter i Jämtland/
Härjedalen, (Scope 3) 49,17 

Helikoptertransporter i Lappland 
(Scope 3) 75

STF kompenserar inte för sina koldioxidutsläpp.
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vÅr hiSToria

1885 STF grundas.

1933 Det första vandrarhemmet öppnar 
i Gränna 1933 och sedan 25 till – helst 
med cykelavstånd från varandra. 

1899 börjar STF planera den blivande 
Kungsleden mellan Abisko och Kvikkjokk.

1949 Tremastaren af chapman på 
Stockholms ström invigs som STF-
vandrarhem.

1977 Statens naturvårdsverk i sam-
verkan med respektive länsstyrelser 
tar över huvudmannaskapet för leder-
na i fjällen, inklusive broar, vindskydd 
och roddbåtar, medan STF fortsätter 
att äga och driva fjällstationer, fjällstu-
gor och reguljär motorbåtstrafik.

1916 STF bygger en ny turiststation i 
Saltoluokta och publicerar från och med 
detta år väderleksrapporter från vinter-
sportorterna.

1966 Föreningen inviger linbanan i 
Abisko och bygger ett nytt turisthotell i 
Tärnaby med vattenregleringsmedel. 

2015 En stiftelse bildas som tar över 
driften av backåkra som STF ärvde 1961 
efter Dag Hammarskjöld. Stiftelsen 
grundas av STF, Svenska Akademien 
och släkten Hammarskjöld. 

2015 Vandrarhemmet i 
Götebord invigs och kampanjen 
Stötta Kungsleden startar.
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