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KUNSKAPSMÅL GUIDEAUKTORISATION 
 
 
 
KOMMUNIKATIV OCH PEDAGOGISK FÖRMÅGA 

1. Presentationsteknik 
a) Har ögonkontakt med gästerna i gruppen 
b) Har tydligt och väl artikulerat tal 
c) Använder en för gästerna bekväm talhastighet 
d) Anpassar röstvolymen efter gästernas förutsättningar 
e) Anpassar röstvolymen efter den omgivande miljön 
f) Kan hantera en mikrofon och för uppdraget relevant teknik 
g) Ger instruktioner på ett tydligt sätt  
h) Positionerar gruppen i förhållande till objekt, guide och andra gäster 

 
2. Anpassning till målgrupp 

a) Kan kommunicera med personer i olika situationer 
b) Förändrar sitt arbete efter konstruktiv kritik 

 
3. Levandegöra  

a) Behåller gruppens fokus genom att presentera platsen/situationen/historien 
på ett pedagogiskt och engagerande sätt 

b) Undviker negativa påståenden om guideobjektet och förutsättningarna för 
guidningen (exempel; tidsbrist, dåligt väder, att inte hela guideobjektet kan 
visas) 
 

VÄRDSKAP  
1. Planering 

a) Planerar och utför sin guidning utifrån uppdragsgivarens önskemål 
b) Uppträder lojalt mot uppdragsgivaren 
c) Anpassar uppdraget till gästens bakgrund och förutsättningar  

(exempel; kultur, ålder, bildningsnivå, språk) 
d) Utför arbetet inom givna tidsramar  

 
2. Bemötande 

a) Presenterar sig med för- och efternamn  
b) Bär guidelegitimation väl synligt  
c) Bemöter alltid sin omgivning på ett serviceinriktat och respektfullt sätt 
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3. Service 
a) Tar hänsyn till gästernas servicebehov under hela guideuppdraget 

(exempel; tillgång till toaletter, mat och dryck i förekommande fall) 
 

4. Säkerhet 
a) Tar hänsyn till gästernas säkerhet under hela guideuppdraget 
b) Kan styrka genomförd utbildning, som omfattar HLR samt ABC, ej äldre än 

5 år 
 
GUIDEETIK 

1. Yrkeskodex 
a) Är medlem i SveGuide 
b) Följer SveGuides yrkeskodex 
c) Följer SveGuides och den lokala respektive regionala guideföreningens 

stadgar och beslut 
 

2. Neutralitet 
a) Förmedlar inte personliga åsikter och värderingar i syfte att påverka 

gästerna 
b) Är personlig, men inte privat, under guidningen 

 
3. Punktlighet 

a) Håller fastställda tider 
  

4. Klädsel och hygien 
a) Använder adekvat klädsel för uppdraget 
b) Följer eventuell fastställd klädkod 
c) Tillämpar god personlig hygien och undviker starka dofter 

 
5. Lagar och regler 

a) Känner till och följer relevanta lagar och föreskrifter 
b) Följer guideobjektets säkerhetsbestämmelser 
c) Verkar för att gästerna är aktsamma om det lokala världsarvet (exempel; 

natur, djurliv, sevärdheter, visar respekt för lokal kultur och sedvänjor) 
 
MARKNADSFÖRING 

1. Guideyrket och auktorisationen 
a) Lyfter fram guideyrket och auktorisationen i kontakten med gästerna 
b) Föreslår annan auktoriserad guide, om behov av ersättare uppstår 
c) Främjar turismen i vårt land genom att lyfta fram guideobjektet, platsen och 

andra turistiska aktiviteter 
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KUNSKAPER OCH KOMPETENSER 

1. Kompetens att hantera information 
a) Har kännedom om och kan ge exempel på informationskällor som kan 
användas i syfte att förbereda ett guideuppdrag 
b) Kan visa att man förstår vikten av källkritik 

 
2.  Formella kunskaper 

a) Har en grundläggande utbildning som minst motsvarar svensk 
gymnasienivå, styrkt med betyg eller intyg. 

 
3. Fördjupade kunskaper/Fördjupningsutbildning 

a) Kan styrka minst två professionella guidningar per år de senaste två åren, 
alternativt   
b) Kan med betyg eller intyg styrka fördjupade kunskaper inom det 
ämnesområde/de ämnesområden guideuppdraget avser 
 

  
SPRÅKLIGA FÄRDIGHETER 

1. Huvudspråk (modersmål) 
Behärskar huvudspråket på sådan nivå att övriga kriterier uppfylls och 
använder en för guideuppdraget korrekt terminologi 
 

2. Tilläggsspråk 
Behärskar tilläggsspråket på muntlig nivå C1, enligt Europarådets CEFR-
referensram, så att övriga kriterier uppfylls och använder en för 
guideuppdraget korrekt terminologi 
 

3. Verifiering av tilläggsspråk 
Kan verifiera sin språkliga nivå på minst ett av följande två sätt: 
a) Kan med betyg eller intyg, ej äldre än fem år, styrka muntlig nivå C1 enligt 
Europarådets CEFR-referensram 
b) Kan styrka minst två professionella guidningar per år på tilläggsspråket de 
senaste två åren  
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