
Sveriges Guideförbund
Kvalitet, styrka, yrkesgemenskap, professionalism 
Sveriges Guideförbund, SveGuide, är en ideell intresseorganisa tion  
för auktoriserade turistguider och naturguider i Sverige. Sedan  
bildandet 1983 har förbundet lagt stor vikt vid guideutbildning  
och auktorisation. Idag genomförs utbildningar av Folkhögskolor,  
Folkuniversitet och andra utbildningsanordnare på olika orter  
i landet i samarbete med SveGuide. 

De auktoriserade guiderna ska kontinuerligt utvecklas i sin  
yrkesutövning och i detta spelar fortbildning en avgörande roll. 
Fortbildningar i för guideyrket relevanta ämnen anordnas  
lokalt och regionalt samt i SveGuides regi. Detta bidrar till 
medlem marnas kunskapsutveckling och stärker de i sin roll 
som ambassadörer för Sverige och sin ort. 

Den senaste fortbildningen i samarbete med SveGuide ägde 
rum under en händelserik helg i oktober 2019 i Vadstena. Valet 
av platsen var naturligt. Vadstena folkhögskola är en av de ut- 
bildningsanordnare som SveGuide samarbetar med kring guide-
utbildning. Den 12–13 oktober erbjöds 30 auktoriserade turist- 
guider en fantastisk och inspirerande miljö för övningar och 
diskussioner. På programmet stod guideteknik, röst-och talvård 
och Storytelling som presenterades för deltagarna av mycket 
kunniga och engagerade föreläsare. I höst kommer SveGuides 
medlemmar att samlas i Vadstena igen under en fortbildnings-
helg för att lära sig och träffa kollegor från olika delar av landet.

Vadstena FHS har sedan 1980-talet haft uppdraget att utbilda 
lokalguider till den omfattande guideverksamheten i kom-
munen och närområdet. Detta har utmynnat i den ett-åriga 
distansutbildning på halvfart som skolan erbjuder sedan hösten 
2017 i samarbete med Vadstena guideförening och i samråd 
med Sveriges Guideförbund. För tredje året i rad genomförs 
idag guideutbildning vid Vadstena FHS (kursansvarig Anita 
Gustavsson) med ett kursupplägg då man träffas i Vadstena 
en helg i månaden och mellan träffarna löser distansuppgifter.  
Man lär sig guideyrket från grunden, att hitta fakta, att anpassa  
guidningen till olika typer av grupper och miljöer. I Vadstena 
med omnejd finns unika möjligheter till praktiska övningar i 
slott, kyrkor, muséer samt natur- och stadsmiljöer, – till fots, 
i buss och med tolk. Kursen samlar deltagare från en stor del av  
landet då kunskaperna kan appliceras på den egna orten. Ut-
bildningen avslutas med yrkesbedömning och auktorisation 
genom SveGuide vilket också leder till medlemskap i förbundet. 

”Jag valde utbildningen för att bli kunskapsauktoriserad på orten.  
Men jag fick en fantastisk återutbildning i yrket guide. Jag blev upp
märksammad på vad jag kunde förbättra och vi fick alla möjlighet  
till en riktig auktorisation i yrket.” Rune, Vadstena 

“Att gå på guidekurs i Vadstena har varit en av de roligaste,  
intressantaste och trevligaste saker jag har gjort!”  
Sissi Stahli, Åtvidaberg

Vill ni starta en guideutbildning? Vill du bli medlem i SveGuide? 
Kontakta oss för att få vidare information. 
  Text: Alexandra Lööw, ordf. SveGuide  
   

Anlita alltid auktoriserad turistguide  
för garanterad hög kvalitet! 

Hemsida: www.guidesofsweden.com 
Kontakta oss: info@guidesofsweden.com

Vadstena FHS med omgivningar.
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Rune visar sveguider Vadstena.

Nedsläckning av turismen som resultat av Coronapandemin har  
allvarligt försämrat de auktoriserade turistguidernas ekonomiska  
situation. Utebliven inkomst och till en början avsaknad av eko
nomiskt stöd har drabbat nära på 100 % av turistguider i Sverige. 
Våren och sommaren har gått, och fortfarande blöder hela besöks
näringen. Trots denna svåra situation finns det hopp om framtiden. 
Amanda berättelse styrker detta.

En turistguides Corona-vardag 
Det har minst sagt varit en annorlunda 
och utmanande vår och sommar för 
oss auktoriserade turistguider och för 
hela besöksnäringen – ja, för oss alla.
För många turistguider, inklusive 
mig själv, har samtliga uppdrag, både 
kortare guidningar och längre rese
ledaruppdrag, blivit inställda eller 
uppskjutna. Vårt arbete är inte bara 
en inkomst – utan någonting vi brinner för. Nästan som en 
livsstil! Jag har varit långt ifrån ensam om att stundvis ha 
aningens svårt att hålla glöden igång. 

Jag måste ändå säga att jag personligen har lyckats att hålla  
mig någorlunda över ytan – både ekonomiskt, mentalt och  
känslomässigt. Jag har varje dag försökt jobba med mina guide
manus samt lära mig mer om olika ämnen och guideområden.  
Många samtal och mejl har det blivit till kunder, samarbets
partners och kollegor – relationer har förstärkts vilket lång
siktigt förhoppningsvis ger resultat. Jag har jobbat med min 
hemsida och mina sociala kanaler, skapat nya kontakter och 
försökt att öppna nya dörrar. Jag har deltagit i onlineutbild
ningar, främst inom området personlig utveckling. Jag har helt  
enkelt försökt att stärka mitt guidande, företagande och mig själv. 

Just nu känner jag mig någorlunda lugn inför hösten. Vissa 
guideuppdrag i form av upplevelsecykelturer och guidade vand
ringar har kommit in, och kassan fylls på med tillfälligt recep
tionsarbete på ett lokalt hotell. Jag jobbar även som facköver
sättare och har lyckats att trots allt få in några mindre uppdrag.

Från regeringens håll har vi för ett par veckor sedan fått 
besked om att även vi turistguider, många av oss egna före
tagare med enskild firma, kommer att få ekonomiskt stöd. 
Det ser vi som mycket positivt.

Utöver detta anser vi inom SveGuide att statusen på guide
yrket behöver höjas och att begreppet Auktoriserad turistguide 
blir erkänt i Sverige. Detta kommer jag att fortsätta att jobba för.

Vi turistguider sätter inte bara guldkant på en gästs rese-
upplevelse – med vårt gedigna arbete stärker vi besöks-
näringen lokalt, regionalt och nationellt.

Jag har tillit i att även vi turistguider till slut kommer att  
få stöttning. Fokus måste vara på det positiva, bara så tar vi 
oss igenom den här krisen – tillsammans!

Vi fortsätter att göra våra röster hörda, och arbeta för att 
gästerna får härliga upplevelser när de väl börjar resa igen. 

Vi längtar efter att få möta gäster på nytt!

Amanda Hessle 
Auktoriserad guide,  
Styrelsemedlem i Sveriges Guideförbund
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