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ENGAGEMANG I FJÄLLEN
SVENSKA TURISTFÖRENINGEN, 7-9 OKT 2016

Nyttigt för mig som inte är så värst 
digital.

Alla frågor hanns inte med, hade 
varit spännande att få vara med vid 
alla pass på denna workshop!

”

Inspirerande, Inbjöd till att visa 
våra olika personligheter.

”
”



Vi vill passa på att framföra ett stort tack för otroligt givande, inspirerande och nyttiga dagar i 

Grövelsjön. Välfyllda dagar där vi som älskar fjällen fick chansen att ta del av vad som händer 

inom STFs fjällverksamhet, vara del i utvecklingsfrågor, möjlighet att få träffas och ta del av 

olika engagemangsformer samt umgås.

Tack till alla er som deltog

Tack till alla er som var med och anordnade

Tack till er på STF Grövelsjön Fjällstation

Tack till ledningen som möjliggjorde denna extra satsning

Niklas Winbom
Vice vd/Fjällchef, Svenska Turistföreningen

 

ARRANGERAT AV:

Niklas Winbom, STF Fjällchef  

Barbara Frilund Ekberg, STF verksamhetschef egna anläggningar fjäll

Birger Dynesius, Samordningsansvarig STF fjällstugor

Helena Estensson, STF fjällstugor Jämtland/Vindelfjällen

STF Grövelsjön, anläggningschef och medarbetare  

BILDER

Alla bilder är från Engagemang i fjällen, 7-9 oktober.

 

TACK SÅ MYCKET!
 



ENGAGEMANG I FJÄLLEN – en träff för medlemmar som på olika sätt engagerar sig ideellt 

inom Svenska Turistföreningens fjällverksamhet. Vi kunde under helgen den 7-9 oktober på STF 

Grövelsjöns Fjällstation hälsa ett 110-tal deltagare välkomna för att få insikt kring vad som händer 

inom föreningen och vad som är på gång. Därtill också få chansen att vara med och påverka i flera 

utav frågorna. På plats fanns engagerade i form av stugvärdar, fjälledare och dugnadsarbetare.

Med buss från Stockholm och vid några platser på vägen upp mot fjällen hämtades deltagare upp 

för att på sen eftermiddag anlända till fjällstationen. Väl framme blev det inkvartering följt av en 

gemensam buffémiddag på kvällen med tillhörande program.

Lördagen var fylld med fem olika workshops blandat med fika och lunch för att sedan gå vidare 

till en olympiad i sann STF anda. På kvällen bjöds det på trerätters middag med tillhörande 

underhållning och samtal sent in på kvällen. Sista dagen avrundades med ordentlig fjällfrukost 

innan det var dags för avresa hemåt igen.

Innehållet i programmet riktade sig kring hållbarhet och hur STF jobbar allt aktivare med det 

idag och nästa steg. Vidare också att tillsammans forma framtidens fjällstuga med dess service, 

kvalité och standard var andra delar i programmet där en massa inspel och idéer nu sammanställts 

och ligger till grund för nästa steg. Det vill säga vad är framtidens fjällstuga?

Frågestund och i huvudet på STF Fjäll var en samling där möjlighet till diskussion och frågor 

fanns. Hur får vi flera att upptäcka fjällen? Hur minskar vi den stora osäkerhet kring att testa 

fjällvandring? Avslutningsvis utmanades deltagarna i att hantera svåra värdskapssituationer som 

kan uppstå på fjället och hur vi på bästa sätt är STF ambassadörer ut mot våra gäster på fjället.

I rapporten kan du kort läsa vad respektive workshop handlade om och även viss sammanfattning 

av resultat. Vi har även passat på att ta med en hel del bilder då de säger mer än 1 000 ord.

 

  

SAMMANFATTNING



1.  ENGAGEMANG I FJÄLLEN

 1.1  Syfte

 1.2  Bakgrund

 1.3  Deltagare

2.  HELGENS UPPLÄGG

 2.1  Program 7-9 oktober

3.  FÖREDRAG & WORKSHOPS

 3.1  I huvudet på STF-fjäll

 3.2  Framtidens fjällstuga

  3.3  Digitalt, marknad och försäljning

 3.4  STF Värdskap 2.0

 3.5  Hållbarhet

4.  ENKÄT

 4.1  Genomförande enkät

 4.2 Resultat enkät    

 4.4 Sammanfattning enkät

 

5.  SUMMERING

 5.1  Hur tar vi detta vidare?

SLUTORD

 Magnus Ling, Generalsekreterare / Verkställande direktör

 

BILAGA - Enkätundersökning 

 

     

INNEHÅLLSFÖRTECKNING



1.1  SYFTE

En träff där ideellt engagerade och medarbetare inom STFs fjällverksamhet tillsammans får 

chans att träffas och utbyta erfarenheter, insikter och idéer. En mötesplats för att tillsammans 

skapa bättre förutsättningar för att göra fjällupplevelsen ännu bättre för gästerna, få flera att 

upptäcka fjällen och att utveckla engagemangsformerna inom föreningen.

1.2  BAKGRUND

Tidigare har det genom åren funnits vissa lokala träffar eller specifika engagemangsträffar som 

stugvärds- eller dugnadsträffar. Nu var det dags att samla alla under ett tak för att på så sätt ta 

tillvara på ett bredare engagemang för fjällen.

1.3  DELTAGARE

Cirka 110 stycken deltagare representerade av ett stort antal stugvärdar, därtill dugnadsarbetare, 

fjälledare/färdledare, samt medarbetare från STF.

1. ENGAGEMANG I FJÄLLEN



2. HELGENS UPPLÄGG

2.1  PROGRAM 7-9 OKTOBER

Vid ankomst till STF Grövelsjöns fjällstation efter gemensam bussresa alternativt egen bilresa  

hälsades alla varmt välkomna. Programmet startade fredag kväll med en grönsaksmättad 

middagsbuffé, följt av att Magnus Ling pratade om STF som förening idag och i framtiden och 

Niklas Winbom berättade om STFs historia i fjällen. Barbara Frilund-Ekberg välkomnade med 

information om konferensens upplägg.

Helgen skulle ge dig som är ideellt engagerad i fjällen en uppdatering kring vad vi gör inom STF 

just nu, men också lite kring vår framtid samt att du skulle få tillfälle att träffa kolleger, umgås och 

ha roligt tillsammans i en härlig fjällmiljö. Evenemanget var ett hållbart evenemang. Det innebär 

att allt från resa, valet av lunchställen, anläggningen, maten med mera ska vara hållbara. Därför 

chartrade vi bussar från Stockholm som plockade upp resenärer utefter vägen. Att Stockholm var 

utgångspunktern beror på att alla resvägar till och från Stockholm fungerar bäst, medan att resa 

på andra håll i Sverige är svårare. Därav valet av utgångsort för bussarna.

 

På lördagen inleddes morgonen med ett frivilligt Qi gongpass där minst 30 morgonpigga vågade 

sig upp. Sedan var det full fart med fem olika workshops och föreläsningar. Tanken var att alla 

skulle få ta del av allt och cirkulera mellan de olika lokalerna för föreläsningarna och workshopsen. 

Vi försökte också blanda föreläsningar med mer kreativa workshops för att alla skulle orka hålla 

en hög energinivå. Fem workshops:

1)  Hållbarhet – med Magnus Ling. Här berättade Magnus om STFs hållbarhetsarbete, vad 

som redan görs idag, men också vart vi vill nå i framtiden.

2)  Värdskap 2.0 – med Madelene Granath och Barbara Frilund-Ekberg. Genom tre olika 

scenarios med svåra, men autentiska värdskapssituationer fick deltagarna diskutera och spela 

upp en bra lösning.

3)  ”I huvudet på STF fjäll” – med Niklas Winbom och Erik Gardfall. Några av de frågor du 

förberett redan på bussresan  fick sina svar.

4)  Framtidens fjällstuga – med Birger Dynesius, Gabriella Hugosson och Helena Estensson. 

Underlag till denna workshop var de frågor du svarat på redan på bussen. Här fick du tänka 

utanför boxen och vara kreativ kring hur du ser på framtidens fjällstuga. Vad är viktigt vid 

en renovering eller nybyggnation?

5)  Digitalt, marknad & försäljning – med Lotta Welander och Henrik Rollstedt. Hur ser 

hemsidan ut och varför ser den ut som den gör? Vad kan vi påverka? Vilka kampanjer gör 

marknadsavdelningen? Hur fungerar on lineförsäljningen och hur jobbar STF med sociala 

medier? Det var några av de saker vi ville förmedla.



Efter samtliga workshop och en god lunchbuffe blev det invigning av STF Olympiaden – En  

olympiad med sex fjällrelaterade grenar. Invigningen utfördes av STF Grövelsjöns platschef 

Charlie Ekberg genom att tända den olympiska elden. Därefter i lag, som skildes åt genom 

färgglada mössor utfördes gren för gren runt STF Grövelsjöns anläggning.  

De sex grenarna som varje lag skulle utföra tillsammans var Vedstapling, Eld & Lågor, Langen går, 

NIM, Minns du STF? och Slå Spiken. 

Det fanns också möjlighet att tjäna in extrapoäng genom att utföra ett eget nummer med sång 

utifrån en vald genre. Extranumret utfördes av hela laget under kvällens middag. Detta var 

frivilligt, men gjordes av samtliga lag. Nedan två framträdanden!

Efter olympiaden bjöds det på dryck och snacks i solskenet och därefter var det dags för kvällens 

middag. 



En trerätters fjällmiddag serverades i samband 

med underhållning av trevliga tal, sågspelning, 

historieberättande och sånger från de olika 

lagen i STF-olympiaden.

En trerätters fjällmiddag serverades i samband 

med underhållning av trevliga tal, sågspelning, 

historieberättande och sånger från de olika 

lagen i STF-olympiaden.

Här intill presenteras kvällens meny.



3. FÖREDRAG & WORKSHOPS

Under lördagen, kl. 08:30-15:30 deltog samtliga inbjudna på fem olika workshops, cirka 50 min 

per pass. I uppdelade grupper förflyttades man mellan de olika passen.  

Syftet var att få delta i dialog och samtal, samt få information från områdesansvariga. Därtill få ta 

del av de strategier och planer som planeras/genomförs och själv få kommentera och delge sina 

synpunkter, ideer och tankar gällande STFs nuvarande och framtida arbete. 

Fem workshops:

1  I huvudet på STF fjäll Niklas Winbom & Erik Gardfall   

2  Framtidens fjällstuga Birger Dynesius, Gabriella Hugosson & Helena Estensson

3  Digitalt, marknad & försäljn. Lotta Welander & Henrik Rollstedt

4  STF Värdskap 2.0  Barbara Frilund-Ekberg & Madelene Granath

5  Hållbarhet   Magnus Ling

I pauserna gavs det möjlighet att se och ställa frågor gällande det nya butikssortimentet i  

fjällbutikerna, samt ta del av dugnadsarbetet. STF fjällbutik var uppbyggd på plats och en monter 

av dugnads-arbetet fanns placerad i foajen. 

Representanter på plats var: 

Nya fjällbutiken    Camilla Antonsson & driftschefer STF fjällstugor 

Dugnad     Göran Forsell 

Respektive workshops uppdrag och sammanfattning delges dig på kommande sidor där du kan ta 

del av syftet, uppdraget och kort sammanfattning över workshopen. Därtill redovisas inkommet 

material som samlats in i samband med några av våra workshops. 



3.1  I HUVUDET PÅ STF-FJÄLL

FÖREDRAGSHÅLLARE

Niklas Winbom och Erik Gardfall

UPPDRAG

En workshop där möjligheten till att ställa frågor och funderingar till STFs Fjällverksamhet. 

Inför passet gavs deltagarna möjlighet att skriva ned en fråga som man fick ta med sig på passet 

och ambitionen var att hinna så många som möjligt.

Syftet var att i dialog diskutera de frågor som ställdes och även reda ut eventuella frågetecken 

eller oklarheter som finns- högt och lågt. 

SAMMANFATTNING

 Det fanns en hel del frågor som var återkommande under de olika passen och som gav en röd 

tråd kring vanliga funderingar från stugvärdar, fjälledare och dugnadsarbetare.

Bland annat så funderade man på eventuella avvecklings tankar av befintliga fjällstugor i väglöst 

land då det genom åren skett vid olika tillfällen under olika omständigheter. Här gavs svaret att 

STF inte har några planer på att avveckla någon fjällstuga och att föreningen står närmare en 

nyetablering än en avetablering.

Återkommande frågor kring utveckling av dugnadsuppdrag och STF ambition för denna 

engagemangsform? Här finns en tydlig plan på att lyfta denna engagemangsform ännu mera 

för att få flera att upptäcka dugnad. Även se över möjligheten att hitta en samordnad form 

tillsammans med stugvärdar i de fall det är möjligt och behovet finns.

 



Frågor kring stugvärdsuppdrag, dess längd och uttagning diskuterades. På frågorna framkom 

det även tydligt ett behov av att lyfta andra delar av fjällkedjan ut mot medlem för att få flera att 

upptäcka dessa delar som har ett mindre besökstryck än andra delar. 

Även konkreta förslag på insatser kring denna potentiella kanalisering diskuterades och 

presenterades av deltagarna. Allt ifrån prissättning, erbjudanden, synlighet på webb och digitala 

kanaler samt information ifrån fjällbokning och fjällstationer.

Öppettider och förlängning av säsongs diskuterades och även här kunde vi konstatera att STF 

redan till nästa år förlänger öppettiderna i flera av områdena under hösten med en till två veckor.

Hur STF ser på färdledare/fjällledare och deras framtid diskuterades också och även här 

ser föreningen potential i denna engagemangsform och att behovet utav av ett gemensamt 

dialogforum krävs. Detta för att tillsammans hota rätt arbetsformer för nästa steg och vad det 

ska innebära för verksamheten för guidade turer på fjället.



3.2 FRAMTIDENS FJÄLLSTUGA

FÖREDRAGSHÅLLARE

Birger Dynesius, Gabriella Hugosson och Helena Estensson

UPPDRAG

Workshopen (WS) handlade om Strategi Väglöst Land. Där en av strategierna är ”Framtidens 

Fjällstuga” vilket också nu var uppstarten till att starta projektet. Projektet innefattar 

nybyggnation, renovering, tillgänglighetsanpassning, servicenivåer och skyltning.

Workshopen handlade till stora drag att få deltagarna att delge vilka synpunkter de fått med sig 

utifrån fjället och vad gästen efterfrågar. Utifrån detta fick vi in 72 enkätsvar från deltagarna. 

Av allt gjordes en grov sammanställning som presenterades under WS. Efter detta tillkom 

ett grupparbete med att fritt tänka vilka behov av utveckling vi skulle behöva för framtidens 

fjällstuga. Här samlades synpunkter in från de olika grupperna.

SAMMANFATTNING

Workshopen och enkäterna har gett oss ett bra underlag för att gå vidare med projektet 

”Framtidens fjällstuga”. Vi kan genom alla era inkomna synpunkter se vilka saker som de flesta 

gäster efterfrågar idag och som vi behöver förbättra i framtiden. 

Det kom också upp väldigt många saker kring nytänkande som framtidens gäst kan ha behov 

av. De flesta var positiva till att dagens fjällstuga som med självhushåll och genuitet fungerar 

utmärkt, men att behov finns för att förbättra framför allt servicenivåerna med små enkla medel. 

De flesta av er upplevde även att vi hade ont om tid, vilket vi hade. Men med tanke på den korta 

tiden så har vi ändå lyckats få in ett gediget material att jobba vidare med. På kommande sidor 

har vi sammanställt det.



1. ”TIO I TOPP” 
Birger och Gabriella sammanställde alla de ideer och förslag som deltagarna besvarade på bussen. 

Nedan presenteras tio i topp av dessa:

 

1.  Kunna ladda sin mobil

2.  Avskilt utrymme för att kunna tvätta sig 

3.  Torkrum (generellt torkrum, men även större torkrum  finns behov av).

4.  Närvarande och kunnig stugvärd (jättekul att de flesta svarat att de vill ha tid för gästen)

5.  Rent och fräscht

6.  Rustikt, gärna massivt trä

7.  Enkelhet och basfunktion  (fungerar bra med de basfunktioner/självhushåll som finns idag)

8.  Bra bäddar (sköna madrasser)

9.  STF-känsla med egen prägel (gärna olika stil i stugorna, men prägel mot STF-känsla).

10.  Behov av krokar generellt

2. ”VILKA MER SAKER KAN FRAMTIDENS GÄST VILJA HA?”.  
Efter sammanställningen på tio i topp ställdes frågan, ” Om du bortser från ovan, vilka mer saker 

kan framtidnes gäst vilja ha?” Här var det fritt att tänka utanför boxen! (Grupparbete i 10 min) 

Svaren nedan ligger gruppvis utan rangordning.  

LÄMLARNA  
Mjuka soffgrupper inomhus   Stolar med ryggstöd

Utomhusaktiviteter, spa, gym qui-gong  Skotork

Utomhusmöbler    Reparationskit för cykel

Sevärdhetsguidningar   Formaliserad överlämning för stugvärdar

Uthyrning av tält, vindskydd, snöskor, kastspö Matlag istället för att gäst lagar själv

Särskilt rum för sopsortering inomhus  Färdledare på stugorna

Enkelhet, inte för flashigt   Ungdomspriser 16-25

Bastu alla stugor   Enkelrum 

Olika områden attraktiva för olika målgrupper Vinförsäljning

Elkraft i form av dynamo för mobilladdning  Lägga in rutt i appen, få pris, webshop

RIPORNA  
Balans mellan gäster som stannar flera nätter  Förslag på dagsturer 

Utemöbler, få ut gästerna ur stugan  Bättre utrymme för matlagning

Egen tältservice, eller utomhuskök  Tältcamps

Bekvämare möbler i kök och allrum  Högre standard säng, kudde, täcke

Kunna välja upplevelse, tuff/elegant    Boka/komma till bäddad säng

Jämtlandstriangeln med restaurang   Enkel eller tvåbäddsrum

Möjlighet till tysta platser    Retreat-vandringar med tystnad

Möjlighet för barnfamilj att boka rum  Utrymme för samvaro 



ÄLGARNA  
Extra handtag på ytterdörrar   Groggveranda med tak 

Aktivitetspaket, tex naturstigar runt stugan  Yogahelg, friluftsmatlagningskurs

Handpump för att pumpa upp vatten   Trevliga uteplatser

Paketlösningar      Frukostservering, sopplunch

Särskild servicestuga för tält och daggäst   Lokal-kunskaps-hörna

Glastak för att kunna se norrsken   Enkelrum 

Massage      Utflyktsguide från stugan

Inplastade kartor för gäst, för utlåning  Kylskåp/bättre jordkällare för gäst

Cykelställ      Badplatser, förbättras och säkras

Varmvatten      Myggfönster och myggdörrar

Minimera förpackningar i butik    Golvvärme och skotork

BJÖRNARNA  
Plats för social samvaro både ute och inne  Belysning mellan stuga och dass

Mulltoa eller urinseparerande   Bättre sophantering, kompost

Odla grönsaker     Recept i butikerna

Olika typer av stugor, typ nybörjarstugor   Tältservice

Olika servicenivå i olika områden/stugor   Bevara enkelheten på vissa stugor 

Utekök      Större fjällstugor 

Hängmattor, utomhus och inomhus   Uthyrning av utrustning 

”charterresa” Man köper ett helt paket    Nya stugplatser

Bussar i anslutning till tåg och flyg. hyrbilar  Same-kåta, få med det samiska  

Hyra tält, regnkläder. Ta ut på A lämna på B Batterier som är underhållsfria 

RENARNA  
Uppstigning till överslaf, handtag el dyl   Spel ute och inne, typ kubb

Naturstigar, barfotastiga  Lånekikare

Bra sittplatser ute, veranda, vindskydd Barnanpassad lekplats  av naturen 

Sittmöblemang/hängmattor som känns lite Bekvämare toabelysning

Mer gasol, mindre ved     Uthyrning av tex pannlampor, tält

Pumpa upp vatten!      Fler mindre stugor på stugplatsen 

Ej för stora gäststugor, lite mer avskildhet  Tältservice

Förberedda tältplatser    Motionscyklar som ger ström 

Vakuumförpackning av sopor/komprimering  Folk ska bära med sig egna sopor

Barnanpassade dass     Cykelställ/parkering

Hundparkering    Naturrum, info om växtlighet 

Berättarkvällar, samkväm, framförallt vinter  Plats att grilla

Trivselregler i ”skoterstugor”    Uppdatera ”trivselregler i stugan”



3.  HANDUPPRÄKNING PÅ PLATS
När grupparbetet avslutades så presenterade vi saker som är lite udda och som skrivits i formuläret 

av deltagarna. Som en avslutning gjorde vi handuppräckning för att se vad deltagarna sade om 

nedan saker. 

Du ser procentuellt de som svarat JA till detta, men observera att procentalet är uppskattat genom 

en handuppräckning på plats i lokalen, detta i slutet av workshopen.

• Finnas möjlighet att gå avskilt för att ringa för att inte störa andra gäster, telefonhytt, 18%

• Stugvärden ska kunna ha tillgång till dammsugare, 42%

•  Alla stugvärdar ska ha samma ersättning och antalet stugvärdar i varje stuga skall baseras på 

antal gästnätter och gästflöde, 25%

• Gästen ska kunna köpa sig fri från städning, 10%

• Vissa av bäddarna i stugorna ska vara bokningsbara, 12%

• Vedkaminer ska bara finnas i allmänna utrymmen, inte i sovrum. Istället gäller gasol/el, 55%

• På vissa fjällstugor ska det kunna finnas matservering, 35%

• Gästen ska kunna köpa sig ett glas vin till middagen, 45%

• Fjällstugor ska kunna ha mikrovågsugn, 2%

• Gästen ska inte behöva såga/hugga sin ved (Färdig ved eller personal som sköter detta), 25%

• Stugor ska kunna ha golvvärme, 10%

• Det ska finnas möjlighet att sitta utomhus utan att bli blöt, 85%



FÖREDRAGSHÅLLARE

Lotta Welander och Henrik Rollstedt

UPPDRAG

Workshopen handlade om att förmedla en ökad förståelse för hur vi konkret arbetar för att få 

fler att upptäcka Sverige och fjällen samtidigt som vi behövde input för hur vi ska arbeta framåt 

för att förenkla för gästen och våra stugvärdar.

Passets huvudsakliga frågor eller områden:
• Var syns STF idag?

• Digitala försäljningsnyheter

• Kampanjer under året

• Vad händer härnäst på försäljning och fjällen?

SAMMANFATTNING

Henrik Rollstedt presenterade en översikt av STFs centrala försäljningskampanjer, var STF 

har synts under året och vilka digitala nyheter vi arbetar med. Lotta Welander berättade om 

försäljningsstrategi väglöst land och vilka nyheter STF arbetar med där. 

Noteringar som kom upp i bikupan var bland annat: 
• Ungdomserbjudande även under högsäsong

• Oroliga för kontantfritt 2018, speciellet utländska gäster

• Svårt att hitta på intranätet

3.3. DIGITALT, MARKNAD & 
FÖRSÄLJNING



PASSETS DELAR SOM VI TAR VIDARE OCH PÅ VILKET SÄTT: 
Under seminariet uppkom intressanta diskussioner och frågeställningar från båda håll bl a:

Problematiken med att många gäster tror att de fått en bokningsbekräftelse i och med att det heter 

så i City break. Utmaning att klara av att hantera kontantfritt, hur hantera så kallade ”Walk ins” 

som inte har förbokat? Hemsidan är svårnavigerad och undermålig sökfunktion, vilket försvårar 

för gäster att hitta till oss. Varför finns inte hemsidan på engelska?

De flesta uppskattade att vi vill paketera mer och kan/ vill bistå med förslag t ex Helagstriangeln.

Ta hjälp av Fjällvärdarna med deras input, de har mycket kloka input och tankar. Även när vi 

gör en så kallad Dynamisk FAQ (frequently asked questions), bra om vi tar emot deras hjälp och 

erfarenhet. Ungdomserbjudande även under högsäsong.

Sammanfattning från bikupans tre frågeställningar: 
(De tre punkterna = flest grupper skrev ned)

1. Vilka frågor är ofta återkommande från gäster? (Bortsett från ” hur blir vädret” som alla skrev)

• Tidsåtgång vandring och dagsturer

• Kan jag ladda mobilen i stugan?

• Vilka stugor har butik och vilket sortiment?

2. Finns det något vi kan kommunicera på webben som skulle kunna hjälpa er i ert arbete?
• Använd inte ordet bokningsbekräftelse utan förbetald övernattning.

• Presentera tydligare vad som finns i respektive stuga

• Tips för att planera turen/dagsturer runt stugan

3. Hur förberedda tycker ni att gästerna vanligtvis är för en fjällvistelse? 
Skala 1-10 (10 är mest)

• Medel: 7. 

(En grupp svarade som högst 9 och en annan lägst 5, beror mycket på vilken stuga.)



3.4 STF VÄRDSKAP 2.0 

FÖREDRAGSHÅLLARE

Barbara Frilund Ekberg och Madelene Granath 

UPPDRAG

Workshopen handlade om att utbyta erfarenheter inom ämnet värdskap och att få diskutera 

svåra värdskapssituationer. Vi hade tre olika scenarios som kan förekomma på en fjällstuga;

1) Är alla gäster lika värda – diskussion kring hur man prioriterar vid överbeläggning

2) Missförstånd med olika begrepp såsom förbokning/förbetalning och ”platsgaranti” –  

                 ett ord vi inte ska använda. Nödbädd är bättre ord.

3) Överbeläggning med STF-grupp (oanmäld) och en skadad gäst – hur stugvärden  

                 prioriterar och nyttjar STF-färdledaren och gruppen

Frågor vi tog med oss från workshopen var bland annat * City break-text på bekräftelse måste 

bli ännu tydligare att det är förbetalning och inte bokning. * Hur ser brandsäkerheten ut i 

stugan? Försäkringsfråga? Platsantal? * Har STF-grupp företräde i stugan?  

Deltagarna fick spela upp sina scenarios med sitt förslag till bästa lösning. Många fantastiska 

skådespelartalanger visades upp och vi kunde konstatera att vi har ett ”värdskap i världsklass” 

i STFs fjällvärld.

SAMMANFATTNING

Vår summering landar i följande:

•  Tips vid överbeläggning – gör gästerna deaktiga i problemet och lösningen. Skapa en 

”VI-anda”. Gör rekord/överbeläggningen till en häftig grej som de får vara med om. 

•  Förklara för nya gäster vad som gäller i en stuga, t ex vid överbeläggning, hur vi fördelar 

bäddar osv, speciellt till de som kommer och tror de har ”förbokat”.

•  Konflikter och olika värderingar i stuga med flera värdar måste lösas mellan fyra ögon – 

uppmuntra dialog, hjälpa varandra. Gästen ska inte drabbas om värdarna har olika synsätt 

eller värderingar.



3.5 HÅLLBARHET

FÖREDRAGSHÅLLARE

Magnus Ling

UPPDRAG

Workshopen handlade om att berätta om STFs nya miljöpolicy och hur vi kan och skall tillämpa 

den. Dels i form av presentation av policyn och tankar bakom den (Magnus). Dels i form av 

diskussion och presentation i mindre grupper.

Passets huvudsakliga fråga var:

Hur implementerar vi STFs hållbarhetspolicy i våra (Fjällstugor) verksamhet?

Följt av:

1. Hur relaterar vår verksamhet till hållbarhetspolicyn? Vilka delar är mest relevanta för oss?

2. Vad gör vi redan idag som ligger i linje med policyn?

3. Vad skulle vi enkelt kunna börja med direkt inom vår verksamhet

4. Vad skulle behöva utvecklas för vår verksamhet för att vi bättre skall leva upp till policyn?

 

 SAMMANFATTNING

Mycket av fokus i diskussionerna blev runt punktern 3 och 4. Och med fokus på miljö.

3) Några av många ideer:    4) Några av många ideer:

Skaffa effektivare sopugnar - rökgasrening  Underlätta att åka kollektivt

Effektivare/moderna vedkaminer    Använda ”delningsekonomin”

Nyttja solceller         Låna/byta – på plats/via web 

Byt engångsmuggar för saft till diskbara  Utöka samarbete m. Håll Sverige Rent

Sluta bränna sopor – transportera bort allt Styra bort helikoptertransporter

Bättre logistikstyrning, inga tomma transporter



4.1  GENOMFÖRANDE ENKÄT

Efter konferensen skickades en digital enkät ut till samtliga deltagare. Syftet var att få feedback 

på helgens program, diskussioner, samtal och utföande. Samtliga svar har samlats in, analyserats 

och sumerats. Resultatet finner du nedan. 

4.2  RESULTAT ENKÄT

Enkäten bestod av x antal frågor. 

Det är 61 stugvärdar, 2 färdledare, 12 dugnad och 10 STF personal som fyllt i enkäten, totalt 85 

st svarande. 80 % tyckte att information inför helgen var utmärkt och 69 % tyckte att bussresan 

inklusive lunchstoppen fungerade utmärkt. (25 % av de svarande åkte inte bussresan) Gällande 

de fem workshopen så upplevde samtliga att de var okej/bra/utmärkt och det har lämnats in 

dryga 100 kommentarer.

Gällande möjlighet att ta del av den nya fjällbutiken, monter från Dugnad, Qigong och STF 

Olympiaden var det mycket uppskattat. Över 75 % tyckte det var bra/utmärkt på samtliga 

aktiviteter och ingen tyckte det var dåligt. 

Att som stugvärd få träffa andra stugvärdar vid ett tillfälle som detta tyckte 82 % var utmärkt. 

Samma siffra, 82 % hade STF-personalen om att få träffa sina medarbetare på detta viset.  83% 

tycker det är mycket viktigt att få ta del av vad som händer på STF. Och kommentarer kring 

värdet av träffen presenteras några nedan: 

”Helt ovärderligt. Jag är mycket glad att jag anmälde mig till denna träff och hoppas på en 

fortsättning om inte varje år så åtminstone vartannat år. Kan bara beklaga dem som inte 

anmälde sig och som är aktiva stugvärdar.”

” Mycket berikande och motivationshöjande.”

” Träffar typ denna utgör en grund för att känna samhörighet med både idéelt arbetande 

STF och personal. Det är viktigt med sammanhang utaför det direkt uppdraget. En viss 

regelbundethet i träffar vore bra även om det kanske inte går varje år.”

” Väldigt värdefullt att både få en insyn i vad som är på gång på högre nivå (vilken riktining 

vi är på väg åt) samt att träffa andra som arbetar i ”fältet”, knyta kontakter och utbyta idéer.”

” Konferensen gav mig mycket ny kunskap om hur STF arbetar”.

” Viktigt med bra dialog mellan ”gräsrötter” och direkt med ”högsta Ledningen” utan 

”mellanled”. Skapar goda förutsättningar för bra verksamhet.”

4. ENKÄT



86% svarade att vi nådde målet med träffen och över 40 % gav kommentarer på detta. Nedan  är 

några: 

” Jag är så glad att jag fått vara med, det har varit lärorikt, roligt, och jag känner mig lyssnad på.” 

” Gärna lite mer om  ”hur det går för STF”.  Vad är bra, vad behöver utvecklas och varför. .” 

” Kunde ha varit en dag till så man hade kunnat se omgivningarna lite bättre.”

” Viktigt med någon slags sammanfattning av vad som framkom vad gäller tex ideer, vad STF 

tar med sig från konferensen. I och med att det var flera grupper skulle man ha velat få höra mer 

av vad som kom fram i de andra workshopsen. Hoppas på en summering/ sammanfattning!”

4.3  SAMMANFATTNING ENKÄT 

Konferensen ”Engagemang i fjällen” var mycket uppskattad och det styrks i enkäten från samtliga 

som varit med. Man ser gärna att evenemanget blir återkommande varje år, alternativt vartannat 

år.  Två heldagar tillsammans med kollegor  inspirerar och leder till än starkare engagemang enligt 

respondenterna. Se enkätundersökningen i bilaga.



5. 1  HUR TAR VI DETTA VIDARE?

Dagarna gav möjlighet till utbyte av erfarenheter, information och dialog. Detta är något som vi 

tar vidare i den strategi som just ligger till grund för utvecklingen i väglöst land.

Bland annat så kommer arbetet kring Framtidens Fjällstuga att utgöra grunden för kartläggningen 

av just vilka delar som är viktigast  i detta fokusområden. En bruttolista finns nu att jobba vidare 

på för nästa steg. 

Spridandet av vårt kontinuerliga arbete för hållbarhet fortsätter och där träffen gav underlag för 

nya viktiga inspel och frågeställningar för STF.

Utöver allt material och dialog från Engagemang i fjällen så kan vi konstatera att vi tillsammans 

är på rätt väg inom STF Fjäll och att det ideella engagemanget är en naturlig del av denna 

verksamhet, en förutsättning helt enkelt.

Vidare ser vi vikten av att träffas i ett sådant här socialt sammanhang mellan medarbetare på 

STF och ideellt aktiva medlemmar inom föreningen. Något som borgar för fortsatta träffar 

närmaste åren. På vilket sätt, hur ofta och vart kommer vi att diskutera i dialog med er.

5. SUMMERING



Det här var första gången för mig som vi samlade våra medlemmar som är aktiva som stugvärdar, 

dugnadsarbetare och färdledare tillsammans med STFs nyckelpersoner. Det är ett gediget arbete 

som lagts ned för att få till ett bra möte – ett arbete som vi tillsammans verkligen lyckades med.

Jag hade sett mycket framemot helgen och den överträffade ändå mina förväntningar. Det är 

ingen tvekan om att en stor del av STFs själ ligger i väglöst land. Det är heller ingen tvekan om 

att vi genomför verksamheten där med mycket engagerade och dedikerade personer. 

Jag brukar säga att den kanske mest genuina STF-upplevelsen är den man får genom att komma 

till en vackert belägen fjällstuga, i gott skick och mötas av en engagerad stugvärd. Helgen i 

Grövelsjön ger mig trygghet i att vi gör ett gott jobb, men också mycket energi att fortsatt 

utveckla både våra fastigheter och dig som verkar för STF i fjällen.

Vi fick dela med oss av viktig information, vi fick fantastiskt mycket tillbaka och vi har en tydlig 

väg framåt tillsammans. 

Stort tack för din medverkan och ditt engagemang.

MAGNUS LING

Generalsekreterare / Verkställande direktör 
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