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Svenska Turistföreningen (STF) är en ideell organisation som jobbar för en hållbar
natur- och kulturturism och för att fler människor ska upptäcka Sveriges natur, kultur och friluftsliv på ett sätt som värnar om miljö, ekonomi och samhälle.
I föreningen finns 65 lokalavdelningar som på lokalt plan arbetar för att fler ska
upptäcka naturen där de bor. Lokalavdelningarna erbjuder tillsammans cirka 1500
aktiviteter om året, allt från vandringar, föreläsningar, resor och studiebesök till
möjligheten att engagera sig i olika lokala frågor. Lokalavdelningarna jobbar också
för att bevara viktiga turistiska natur- och kulturområden samt med att sprida
kunskap om allemansrätten. De svarar även på lokala remisser och påverkar i lokala
frågor kopplade till natur-, kultur, friluftsliv och turism.
Svenska Turistföreningen har de senaste åren växt i medlemsantal och under 2020
ökade vi med över 15 000 medlemmar. Många av våra medlemmar upplever att
föreningen gör stor samhällsnytta genom att göra Sveriges natur och kultur
tillgänglig för fler. Bland annat håller vi stugplatser öppna i fjällen, arbetar för att
fler människor i socioekonomiskt svaga områden ska ha möjlighet att uppleva
naturen, påverkar politiker i viktiga frågor och på olika sätt förmedlar vi kunskap
om naturen och hur man vistas i den genom tex Allemansrättsskolan.
Genom vår ”övningsfjällstuga” i Abisko får ungdomar som är ovana fjällvandrare
träna sig på att bo i en fjällstuga en natt innan de ger sig ut på fjället. I
”övningsfjällstugan ” finns hjälpsamma och kunniga stugvärdar som instruerar,
visar och lär ut vad man behöver tänka på under sin fjällvandring. Detta koncept
kallar vi för ”fjälluffa” och under 2020 och 2021 har vi erbjudit detta på fler platser i
fjällvärlden än i Abisko. Under 2021 har vi också provat att genomföra ”fjälluffa
familj” med gott resultat. Vi ser stor potential i fjälluffa och därför söker vi i år
särskilda projektmedel (verksamhetsbidrag) för att kunna utveckla konceptet
vidare.
Efter ett tufft år i pandemins spår har våra gäster under sommaren 2021 börjat hitta

tillbaka till våra boenden inom STF, vilket är positivt för hela föreningens
kommande framtid. Vi kan nu sluta släcka bränder och våga börja spana framåt
igen. Och med det sagt har föreningen under 2021 påbörjat ett framtidsarbete för
att staka ut vägen framåt för STF. Medlemmar, ideella, anställda och andra viktiga
intressenter deltar alla i arbetet som ska presenteras vid riksstämman 2022. En del i
framtidsarbetet är den medlemsundersökning som vi gör under hösten och som
kommer att väga tungt när föreningen ska göra vägval för framtiden.
Pandemin har också inneburit att många av våra lokalavdelningar tvingats ställa in
flera av sina aktiviteter under 2020 och 2021. Årsmöten fick genomföras digitalt
eller skjutas på framtiden. Många av våra övriga ideella uppdrag har också fått
ställas in eller skjutas upp. Bland annat flera dugnadsuppdrag i fjällen. En del av
våra ideella har fått ny kraft och energi av att möta pandemins motgångar och
utmaningar medan andra tyvärr har förlorat gnistan. Det är därför viktigt att vi
lägger kraft och energi på våra lokalavdelningar och övriga ideella under 2022 för
att de åter igen ska hitta gnistan och engagemanget. Det ska vara roligt och enkelt
att engagera sig!
Trots pandemin har mycket verksamhet ändå gått att genomföra. För tredje året i
rad genomförde vi bland annat Vandringens dag under andra lördagen i september.
En återkommande dag för att få fler människor att komma ut i naturen. Med
Vandringens dag vill också visa att vandring inte behöver vara så komplicerat utan
att man kan vandra runt knuten där man bor och att ingen avancerad utrustning
behövs. I år var det fler externa aktörer som hängde på än någonsin, vilket visar att
dagen börjar bli etablerad på riktigt. Sammanlagt kunde vi erbjuda nästan 200
arrangerade vandringar på vår webb, utöver det var det många som var ute och
vandrade på egen hand och #vandringensdag har på 3 år samlat över 3000
taggningar. Runt 3000 människor deltog också i de arrangerade vandringarna.
Vandringens dag uppmärksammas i media runt om i hela landet och är en dag som
vi ser kommer att fortsätta utvecklas och växa även kommande år.
Vi har under 2021 också fortsatt arbetet med att lyfta vandring på vår webb för att
underlätta för den som söker information och inspiration om vandring. De leder vi
utsett till Signaturleder är väldigt populära, vilket gör att vi under hösten 2021
kommer att utvärdera Signaturlederna för att se att de håller utifrån uppsatta
kriterier och eventuellt kommer nya Signaturleder också att utses.
Under 2022 vill vi fortsätta arbetet med att utveckla vandringsupplevelser för våra
medlemmar och alla andra som är nyfikna på vandring. Bland annat genom att
fortsätta utveckla vår webbplats och åter igen arrangera Vandringens dag.
Vi har i STF under senaste åren märkt ett ökat tryck på att engagera sig i vår
förening. Allt från enklare engagemang som att skänka pengar till ett visst projekt
eller skriva på ett upprop för att rädda lederna till att bli stugvärd eller
dugnadsarbetare som tar betydligt mer tid i anspråk. Vi har också startat upp nya
lokalavdelningar som arrangerar aktiviteter och resor på tema natur och kultur. Vi
ser en stor potential att lyfta engagemanget ytterligare inom STF, dels genom att
korsbefrukta våra olika engagemangsformer på olika sätt men också genom att
stötta upp det lokala engagemanget mer. Något som kräver både tid och
ekonomiska resurser.
Mycket av engagemanget har också fått stöttas upp och genomföras i digitala
kanaler de senaste 1,5 åren. Vi märker att det finns ett sug efter att träffas på
riktigt och att återfå energi. Därför har vi bland annat beslutat att riksstämman
2022 ska vara en hybridstämma där vissa moment genomförs digitalt och andra
fysiskt på plats om pandemin tillåter. Vi vill också genomföra vissa utbildningar och
träffar fysiskt. Pandemin har dock inneburit ett delvis nytt arbetssätt som innebär
att vi nu permanentat vissa utbildningar eller moment till att ske digitalt. Något som
sparar både tid och ekonomiska resurser.

Vi ser också att det är viktigt att vi fortsätter att lyfta vår föreningsidé och blir ännu
fler medlemmar för att kunna erbjuda bättre verksamhet, kunskap och inspiration
till fler. Därför vill vi under 2022 också genomföra en medlemskampanj.
Under pandemin har STF mött ett kraftigt ökat intresse för friluftsliv som vi har
saknat resurser att möta upp. Kunskapstörst efter vandring, allemansrätt,
avfallshantering och tillgänglighet i naturområden i hela landet är stor och det
gäller i stor utsträckning dagsturer där inget boende ingår eller någon guide bokas.
Detta har märkts på direkta frågor, kraftigt ökande besökarantal på våra
kunskapssidor på webben och massmedieförfrågningar. STF vill möta upp detta
behov, som vi tror är långsiktigt om vi förvaltar det rätt, med mer
kunskapsspridande i digitala kanaler och i det personliga mötet via våra tusentals
ideella krafter och vår anställda personal. För att kunna göra det behövs mer
resurser.
Vi hoppas att vi under 2022 kan fortsätta rida på den våg vi ser av intresse för att
engagera sig och lära sig mer om natur och friluftsliv och skapa stolthet bland våra
medlemmar. Vi jobbar också för att det ska vara ännu enklare, roligare och att fler
ska känna sig välkomna att engagera sig ideellt i STF. För att ha möjlighet att växla
upp vårt engagemang i föreningen och välkomna, utbilda och administrera fler
ideella krävs ytterligare resurser.
Vi ser att vår verksamhet behövs och efterfrågas. Men kraven och behoven har ökat
och ekonomin blir därför allt tuffare att få ihop. Vi är till stora delar
självfinansierade, men ser att bidragen från Svenskt Friluftsliv blir alltmer
avgörande för att utveckla oss vidare. Fortsatta anslag är avgörande för att vi ska
kunna möta en växande vilja att upptäcka Sverige, lära mer om natur och friluftsliv
och engagera sig ideellt. Nya strukturer och arbetssätt behövs för att vidareutveckla
en icke-kommersiell infrastruktur för friluftslivet, vilket i sin tur kan vägleda nya
grupper ut i den svenska naturen.
Vi ansöker därför om ett högre belopp än tidigare som vi främst vill använda till att
växla upp det ideella engagemanget men även till att stötta upp det befintliga samt
till att möta den efterfrågan som finns kring mer kunskap och inspiration.
Vi ansöker om 8 miljoner i organisationsbidrag som vi för 2022 som framför allt
kommer att användas till följande:
• Öka förutsättningarna för ideellt engagemang så att fler får möjlighet att
engagera sig
• Utveckla nya strukturer och arbetssätt
• Utveckla det lokala engagemanget
• Utbildningar och träffar för ideella
• Demokratiprocessen
• Medlemskampanj

