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PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

1

Fokus Vandraren

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2022/01

2022/12

650 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

650 000

2022

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Anna Heimersson

anna.heimersson@stfturist.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

070-3455220

070-3455220

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att genom lättillgänglig kunskap, information och inspiration, underlätta för både
vana och ovana vandrare att hitta vandringssträckor och leder över hela landet i
syfte att våga ge sig ut och vandra både i sitt närområde och på andra platser i
landet.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
STF har som organisation en lång tradition av vandring. Redan i slutet av 1800-talet
stakade vi ut de första lederna i fjällen varav den mest kända kom att bli
Kungsleden. Under många år förvaltade STF lederna i fjällen, innan uppdraget på
70-talet lämnades över helt i statens händer. Under denna tidperiod växte också
flera av de så kallade låglandslederna fram och vandring har sedan dess utövats
över hela landet. Under de senaste åren har vi från STF märkt av ett starkt växande
intresse för vandring. Detta märker vi framför allt utifrån intresset för våra boenden
utmed lederna men också att vandringspaket och intresset för arrangerade
vandringar och turer har ökat. Men vi ser det också tydligt i antalet besökare på vår
webb, där antalet besökare på just sidorna kopplat till vandring ökar för varje år.
2018-2020 gjorde STF en extra satsning på vandring där vi bland annat laserade
Vandringens dag och utsåg ett antal Signaturleder. Vi gjorde också ett stort arbete
kring att presentera ett 50-tal leder på vår webb med fakta och inspiration och

digitala kartor, det senaste i samarbete med naturkartan.
Vandringens dag har genomförts ytterligare 2 gånger (2020 och 2021) och dagen är
nu en etablerad dag som i år erbjöd runt 200 arrangerade aktiviteter på
Vandringens dag sidan på STFs webb och flera tusen deltagare. Dagen ger också ett
stort genomslag i media och en mängd organisationer som ”hänger på” och deltar
på olika sätt. 2021 fick vi också bidrag från friluftslivets år till att genomföra
Vandringens dag.
Signaturlederna blev en riktig succé och antalet vandrare som hittar till dessa leder
har ökat sedan Signaturlederna lanserades. Under 2021 har vi påbörjat ett arbete
med att utvärdera Signaturlederna, inte minst med tanke på slitage och överturism.
Utvärderingen ska vara klar under hösten och under våren 2022 påbörjas arbetet
med att uppdatera informationsmaterial och webb utifrån utvärderingens resultat.
Coronapandemin har fört med sig ett kraftigt ökat intresse för det rörliga
friluftslivet, inte minst för vandring. Centralt och lokalt arbetar STF, med långsiktig
hållbarhet i fokus, för att i allmänhet möjliggöra för fler att hitta ut i naturen och i
synnerhet via vandring.
Varje år arrangerar vi tusentals kurser och aktiviteter och vår uppskattade
medlemstidning Turist är en viktig inspiration och kunskapskälla. Men vi ser att
webben är den enskilt viktigaste källan till inspiration och kunskapsinhämtning till
vandring.
Med 2,4 miljoner besökare senaste året på våra vandringssidor ser vi ett stort behov
av att fylla luckor och brister och komplettera med ytterligare information,
inspiration och kunskap.
Beskrivning av projektet och genomförandet
Med det arbetet som gjorts de senaste åren som grund, vill vi fortsätta att utveckla
våra vandringssidor på webben. Framförallt vill vi se över etappbeskrivningar för att
göra det ännu tydligare för vandraren vad de kan förvänta sig att möta på sin
vandring. Vi ser också brister i vår information kopplat till fjällvandring, där vi
skulle behöva göra ett jobb för att fler fjällvandrare ska ha möjlighet att förbereda
sig så mycket som möjligt inför sin vandring. Vi vill också fylla på med ännu mer
kunskap kopplat till vandring, gärna med hjälp av mer pedagogiska och
inspirerande metoder.
På vår webb finns idag också ett 40-tal tips om dagsturer att vandra på egen hand.
Dessa tips vill vi utöka så att det finns fler tips kopplat till fler olika platser i Sverige
och med olika typer av vandringar som också kan attrahera olika målgrupper.
Signaturlederna är ett uppskattat koncept och ett bra sätt att guida både vana och
mindre vana vandrare till nya upptäckter. Signaturlederna är kvalitetssäkrade
utifrån ett antal uppsatta kriterier och vandraren vet därför tydligt vad hen kan
förvänta sig. I och med att vi nu ser över och utvärderar lederna som idag är 12 till
antalet, kommer ytterligare jobb att behöva göras med att uppdatera webb och
informationsmaterial.
Självklart vill vi också fortsätta att förvalta Vandringens dag på ett bra sätt och få
fler aktörer som arrangerar vandringar och fler vandrare som är ute och går den
här dagen. Vi vill rikta oss till fler målgrupper och väva in mer kunskap om
vandring, allemansrätten och vikten av att hålla rent i naturen kopplat till dagen.
STF är också en del av det arbete som görs med att ett nationellt ramverk för
låglandsleder, där vi ingår i referensgruppen. För oss är det självklart att fortsätta
vara en del i att utveckla landets leder och verka för en långsiktig och hållbar
förvaltning men också för att vandraren ska få den bästa upplevelsen och de bästa
förutsättningarna på sin vandring. STF förvaltar idag inga egna leder men är

ansvarig för de 2 europaleder (E1 och E6) som löper genom Sverige utmed redan
befintliga leder. Lederna är en del av ett större nätverk av leder över hela Europa.
Delar av lederna är idag dåligt uppmärkta och i det här projektet vill vi därför också
se över hur E-lederna i Sverige bäst tas om hand och hur de kan göras mer
tillgängliga för vandraren.
Förväntade effekter

Vandring är ett billigt sätt att ta sig ut i naturen och genom att tillgängliggöra
vandring för fler får vi i längden ut fler i naturen, vilket i sin tur har påverkan på
folkhälsan och att människans relation till naturen stärks.
Genom gemensamma aktiviteter kopplat till vandring stärks relationer och
gemenskap, vilket i sin tur bidrar till människors välbefinnande.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Projektledning (30%)
Overheadkostnader
Uppdatering webb
Framtagande Digitalt kunskapmaterial
Tryckt material/foldrar/skyltar
Översyn Europaleder

Belopp, kr

190 000
15 000
200 000
120 000
75 000
50 000
Summa, kr: 650 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Antal arbetstimmar

1 person 30% i 12 månader

Pris per timme

Nettokostnad 15 800 kr /mån

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

