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A N N O N S

Sveriges 
Guideförbund
Kvalitet, styrka, yrkesgemenskap, professionalism

Sveriges Guideförbund, SveGuide, är en ideell  
intresseorganisation för auktoriserade turistguider 
och naturguider i Sverige. SveGuide bildades  
1983 och arbetar kontinuerligt för att begreppet 
auktoriserad turistguide ska blir erkänt i Sverige.  

SveGuide är en sammanslutning av 
guideföreningar och enskilda guider 
över hela landet. Idag har vi närmare 
400 medlemmar. Auktoriserade 
turistguider och naturguider som är 
medlemmar i SveGuide är ambassa
dörer för Sverige och sin ort.

Auktorisation borgar för kvalitet. 
Genom kvalificerad utbildning  

och auktorisation som genomförs av Folkhögskolor, 
Folkuniversitet och andra utbildningsanordnare på olika 
orter i landet skaffar man sig kunskaper och färdigheter  
för att på ett professionellt sätt kunna levandegöra  
Sveriges historia, kultur och nutid för besökarna. För  
att upprätthålla hög och jämn kunskapsnivå anordnas 
fortbildningar lokalt och regionalt samt i SveGuides regi.

Tillsammans med branschorganisationen VISITA 
har SveGuide tagit fram underlag för yrkesbedömn
ing efter avslutad utbildning som en del av auktori
sationsförfarande. Denna modell följer Europeiska 
Turistguidefedera tionens riktlinjer för guideutbildning  
och auktorisation. Sedan juni 2018 ansvarar SveGuide  
för yrkesbedömning och nationell auktorisation. Den  
nya yrkesbedömningsmodellen har bidragit till ett ökat  
intresse för auktorisation efter avslutad guideutbildning.  
Sedan januari 2019 har 80 nyutbildade guider blivit  
auktoriserade och nya guideutbildningar startar i höst. 

Medlemskap i SveGuide erhålls antingen via en 
guideförening ansluten till SveGuide eller direkt som 
enskilt medlemskap. Våra medlemmar är auktoriserade 
guider med gedigen utbildning och yrkeserfarenhet. De 
kan erbjuda spännande turistupplevelser på ett 20tal 
språk till grupper och individuella resenärer från Sverige 
och utlandet.

SveGuide deltar i ett internationellt samarbete med  
auktoriserade guider i Norden och resten av Europa  
genom sitt medlemskap i IGC, InterNordic Guide Club  
och FEG, Europeiska Turistguidefederationen.
Vill ni starta en guideutbildning? Vill du bli medlem  
i SveGuide? Kontakta oss för att få vidare information. 
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Hemsida:  
www.guidesofsweden.com

Kontakta oss:  
info@guidesofsweden.com 


