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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 
Bästa kollegor ! 
Jag och styrelsen med mig vill tacka för ert förnyade 
förtroende. Vi har fått en ny medlem i styrelsen, 
Yvonne Philipson, som presenterar sig själv på an-
nan plats i tidningen. Och vi tackar Bodil Swenson 
för hennes engagemang och arbete under de år hon 
suttit i styrelsen. Hon kommer att använda sin kun-
skap om oss i valberedningen. 
Det finns andra att tacka, dels, avgående sammankal-
lande i valberedningen, Christer Eklund från Dalar-
na, avgående revisor, Bengt Danielsson från Jönkö-
pings Guide- och Reseledarförening och Lennart 
Skog från Stockholm som hjälpt Sara Classon med 
Våra Nyttiga siffror, och dels Sara Classon. Sara som 
med sådant envist engagemang håller SveGuide sam-
man. För att inte tala om alla papper, all information, 
som går ut från Saras kontor mitt i Kolmården. Sve-
Guiden gör hon ju också och det kan inte vara lätt 
när vi alla kommer in med vårt material ibland sent 
och i fel ordning.  
 
Så tack snälla Sara för allt Du gör för Sveriges gui-
der! 
 
Senaste verksamhetsåret har styrelsen lagt ned myck-
en tid på att färdigställa riktlinjerna för utbildning av 
guider och reseledare i Sverige, auktorisationsförfa-
rande och examina, för guider, checklista för guider, 
reseledare och turistbussförare. Vi har en yrkeskodex 
för guider, vi vet att vi enligt konkurrenslagen inte 
får bilda kartell och komma överens om arvoden 
sinsemellan.  
 
Vi har sysslat så mycket med att reda ut hur vi, som 
är experterna, tycker att allt skall gå till, att vi ibland 
kanske glömmer bort det viktigaste. För mig är det 
att man anpassar de regler som finns till den situation 
man själv befinner sig i. Visst är ett av våra viktigas-
te mål att endast i Sverige auktoriserade guider skall 
få guida i Sverige. Främst för att värna om vår ar-
betssituation och för att vi gör detta arbete bäst. Sve-
riges Guideförbund drar upp huvudmålen och före-
ningarna med sina medlemmar anpassar våra regler 
till just sin situation. SveGuide är ett förbund som 
formas av sina medlemmar. Ett levande förbund som 
utvecklas i tiden genom sina medlemmar. 

 
För att kunna arbeta vidare med guidefrågor skulle vi 
behöva veta ungefär hur många guidningar just Du 
gjort under det senaste året. Vi gjorde en liknande 
undersökning för ett par år sedan, men nu är det dags 
igen, det har alltid varit viktigt med siffror och att 
kunna framhålla hur många gäster just vi guider tar 
hand om varje år är en utmärkt bas för en diskussion 
om vårt värde på marknaden. Börja räkna, en siffra 
mellan tummen och pekfingret på hur många gäster 
har Du haft hand om under 2005, per dag tror jag är 
en bra utgångspunkt. Vi skriver om det här till alla 
föreningar i nästa medlemsbrev. Är Du intresserad 
av att få våra medlemsbrev, hör av Dig till styrelsen. 
Vi skickar så gärna ut dem, helst per e-post förstås.  
 
Vi kommer återigen att inbjudas till att nominera 
årets turistbussförare, som presenteras vid TUR 2006 
i Göteborg. Där finns chansen till en bra marknads-
föring av SveGuide, det är ett av de mål vi måste 
koncentrera våra ansträngningar på. Vi skriver i pres-
sen, vi bär våra portföljer och SveGuide-märken. På 
mina bekräftelser och fakturor står det ”medlem i 
Sveriges Guideförbund”.  
 
Våra SveGuidekort har börjat beställas och använ-
das. Hör av er till undertecknad om ni önskar mer 
information. 
Vi kommer att lägga ut beställningsformuläret på 
hemsidan enligt årsmötets önskemål.  Det är något 
som vi fått mycket god respons på att vi alla auktori-
serade guider i Sverige är kvalitetsförsäkrade på 
samma sätt. Samma auktorisationsbevis möter våra 
besökare när de reser från norr till söder och från 
öster till väster.  
Låt alla se att vi är SveGuider men bär naturligtvis 
också er förenings eller regions märke.  
Vi önskar er alla en bra vinter, sköna helger och en 
bra samvaro med familjen, med vänner, med kultu-
ren och med våra böcker. 
genom 

Gunilla Åström Jansson 

Guidesektionen,  
Föreningen GuideForum Stockholm 
 
Flera namn har förekommit på vår förening och jag 
skulle vilja klargöra hur det hänger ihop samt pre-
sentera vår förening.  
 
1999 bildades Föreningen GuideForum Stockholm. 
Upprinnelsen var en arbetsgrupp inom FSAG, vilken 
hade i uppdrag att utarbeta förslag till ny verksam-
hetsform för föreningen. Gruppen arbetade under 
flera år och genomförde bl.a. en enkätundersökning 
bland medlemmarna för att ta reda vad som var det 
viktigaste med medlemskapet i föreningen. Gruppen 

(Forts. på sidan 4) 
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hade många möten och lade fram sitt slutliga förslag 
på årsmötet i FSAG 1998. Omröstningen på mötet 
utföll emellertid inte till förslagets fördel.  
 
Vi som arbetat med förslaget ville pröva våra idéer 
och grundade därför nätverksföreningen, som är öp-
pen för alla. Vi ville vara ett forum för samarbete 
mellan olika intressenter inom besöksnäringen och 
tog namnet GuideForum. Bland de 35 medlemmarna 
finns förutom auktoriserade guider även flera buss-
bolag, resebyråer, taxiguider, ett rederi och ett cate-
ringföretag. De flesta guiderna arbetar som egna 
företagare. Föreningen är registrerad som ideell före-
ning hos Skatteverket. Att föreningen är öppen för 
alla innebär att den är skattebefriad. 

 
För ett par år sedan bildades en guidesektion, även 
kallad Stockholm Guide Guild, med enbart auktori-
serade guider som medlemmar. Denna underavdel-
ning är medlem i SveGuide. Avgiften till SveGuide 
fördelas på de medlemmar som är med i underavdel-
ningen.  

 
  Yvonne Philipsson 

 

(Forts. från sidan 3) 

Vid mitt första guidemöte i Bohuslän blev jag tillfrå-
gad att berätta hur det var att vara med för första 
gången. Det har hunnit bli en andra gång och hur det 
är att få träffa er alla inses lätt när jag säger att jag 
redan ser fram emot att få åka till det tredje mötet 
med er i Sigtuna-Uppsala.  Men så blev det inte. 
 
Vanligtvis kan jag känna när jag kommer till en plats 
där alla känner alla sedan urminnestider att det är 
svårt att komma med. Men så är det inte hos er, jag 
tror det är guidekänslan som får alla på plats att vara 
delaktig. 
 
Först lyser det tre gånger sedan blir det nattsvart ly-
der en gammal historia om att ingå äktenskap. Mitt 
inträde, inte i äkta ståndet, i SveGuide inleddes på en 
mörk perrong i Stenungssund följt av en mörk tur ut 
till becksvart vandrarhem. Då är det skönt att ha en 
proffsig guide vid sin sida som vant tar fram fick-
lampan och lyser väg, till vad utlagd nyckel passar 
till, en liten stuga uppe på berget. Urmysigt! Men 
inte alls vad som var bokat, men det reddes ut nästa 
dag. Nästa dag fick också frukostbokningen redas ut. 
Stackars arrangerande guider, medan jag fick sitta i 
godan ro med utsikt över havet och äta frukost, för-
sökte reda ut hur dubbelrummen på hela övervåning-
en i det stora huset med frukost hade blivit en liten 
stuga på berget med tallbarr på golvet men utan fru-
kost. 

Efter frukost och rumsbyte följde programmet som 
ni kunde läsa om i SveGuiden för två år sedan. 
Värt att notera är att guiderna alltid var tydliga och 
klara med information till oss resenärer. Inte ens när 
rums-/frukostbokning inte fungerade eller när guider 
bytte av varandra diskuterade de planering eller an-
nat internt arbete inför oss. Det är proffsigt! 
 
Och så är det så lyxigt att få åka till en plats där det 
är så guidetätt att det inte blir trångt runt den ende 
guide vanliga resor har. 
 
2003 års resa inspirerade framförallt att berätta så 
varmt och kärleksfullt om alla aspekter av sitt land-
skap (om modern industri och vägbyggnationers 
påverkan) och 2004 års resa inspirerade att berätta 
levande och dramatiskt (ingen glömmer väl Björns 
vrål mellan murväggarna.  (Björn = Björn Eriksson, 
landshövding i Östergötland.)). 
 

Åsemi Byström, hälsingeguide 
 
Vi saknade Åsemi 2005, hon tillhör det unga gardet, 
som vi så väl behöver på våra stämmor. 

SC 

Tankar från en numer inte så ny medlem... 

IGC i Göteborg 
 
Har just fått i min dator en inbjudan till IGCs årsmö-
te och IGC-dagarna i Göteborg 21 – 23 april 2006.  
 
Frånsett själva årsmötet kommer speciellt ”Guiden 
som kulturarbetare” och ”Affärsturismen i Skandina-
viens hjärta” att betonas.  Flera timmar kommer att 
ägnas åt ”Säkerhet i buss” – något som ligger helt i 
linje med SveGuides arbete för detta. 
 
Kostar gör det visserligen, konferensavgift med alla 
måltider och transporter enligt programmet är för 
alla tre dagarna SEK 1 600:-, för två dagar SEK 
1 200:-.  Hotellkostnaden tillkommer med SEK 400 
– 450:- /natt för del i dubbelrum inkl frukost.   
 
Ett tillfälle att lära känna Göteborg och träffa våra 
nordiska kolleger. 
 
Mer om program, anmälning mm kan du få på nätet: 
www.goteborgsguideklubb.se.   
 
Inbjudan och övriga handlingar kommer också direkt  
från IGC till din förening, om den är medlem i IGC. 

www.goteborgsguideklubb.se
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Rapport från stämman 
 
Stämmoförhandlingarna hölls i en skrivsal, vilket var 
en nödlösning eftersom den bokade salen inte var 
disponibel.  Skrivsalen hade en otroligt dålig akustik 
och talarna satt oftast ner och talade framåt.  (Så fort 
jag kom hem ringde jag min vårdcentral och har nu 
blivit remitterad till sjukhusets hörcentral – skall bli 
intressant att få veta om det var akustik eller hörsel-
nedsättning som gjorde att jag inte uppfattade allt 
som sades men jag tror att jag fattade de viktigaste 
punkterna.) (Nu vet jag:  det var lite av båda). 
 
Till ordförande för stämman utsågs Per Olsson och 
till sekreterare Ingrid Lovén, så stämmoförhandling-
arna hölls i kompetenta händer. Några förtydligan-
den skulle göras i verksamhetsberättelsen   Hans 
Berglund redogjorde för ekonomin, som, liksom 
revisionsberättelsen, lades till handlingarna. 
 
Inga större förändringar beträffande val av ledamö-
ter.  Bodil Swensson tackade för sig och återfinns 
numera som sammankallande i valberedningen.  Hon 
ersattes av Yvonne Philipsson från Stockholm Guide 
Guild (se sid. 3).  Även ordinarie revisorn Bengt 
Danielsson hade avböjt omval och Bengt ersattes 
med Solweig Reichenberg, Östersunds Guideföre-
ning.   
 
Under våren 2005 tillställdes medlemsföreningarna 
en motion från styrelsen om ändrat räkenskapsår.  
Många var positiva till detta men en redovisning av 
konsekvenserna måste tas fram innan beslut kan fat-
tas.  Bordlades alltså till 2006 års stämma. 
 
Verksamhetsplanen för kommande år skall komplet-
teras och kommer också att läggas ut på ”guide till 
guide” när alla handlingar till protokollet är klara.   
 
Årsavgiften är alltid av intresse.  Ingen förändring 
för föreningsmedlemskap (200:- per förening och 
100:- per föreningsmedlem), men för enskilda med-
lemmar höjdes avgiften till 250:- kronor. 
 

Betr. världsguideförbundet (WFTGA) biföll stäm-
man styrelsens förslag att gå ur och vad gäller FEG 
redogjorde förbundets kontaktperson Agneta Skog-
lund om minimistandard för europeisk guideutbild-
ning.  SveGuide är numera associerad medlem i FEG 
men styrelsens förslag att ansöka om fullvärdigt 
medlemskap kunde inte tas upp för beslut, eftersom 
förslaget inte varit utsänt till föreningarna innan 
stämman.   

Wivan Mellberg informerade om styrelsens arbete 
med utbildningsplanen och att man efter en 2-årig 
testperiod kommer att utvärdera den. 
SveGuidekortet, gemensamt för alla auktoriserade 
guider – skall förnyas vart femte år och kommer att 
kosta 250:- kronor. (Läs mer på sid 3) 
 
Slutligen – och det har ni säkert förstått sedan ni sett 
första sidan av tidningen – beslutades att  SveGuide 
2006 äger rum i Åre den 29 sept – 1 oktober.  Läs 
mer på sista sidan! 
 
Tyvärr är det alltid tidspress på stämmorna vilket gör 
att föredragningslistans senare punkter rusas igenom.  
Men vi hann till lunchen! 
 

Sara Classon 

På podiet, som vanligt, Gunilla Åström Jansson, Per Olsson 
och Ingrid Lovén.   

Foto Thomas Schlott 

  Konkurrens? 
 
Nu kan självständiga turister använda sin mobil för 
information när de besöker sju av Sveriges 13 världs-
arv. Det är företaget Paagora i Sundsvall som har 
utvecklat en tjänst för att ladda ner information i 
form av bilder, text och kartor, direkt till mobilen.  
 
Den mobila guiden är ett alternativ till guidade stads-
vandringar och traditionella guideböcker. Den funge-
rar oavsett mobiloperatör, men kräver en mobiltele-
fon som klarar att visa bilder.  
 

Än så länge är det bara svenska som gäller, men  det  
kommer en engelsk version och inom ett år är målet 
att erbjuda tjänsten för samtliga världsspråk. 
 
Världsarv omfattade av tjänsten idag är Visby, 
Öland, Tanum, Grimetons radioanläggning i Var-
berg, Skogskyrkogården, Drottningholm, Höga Kus-
ten och Gammelstad i Luleå. För tre dagars abonne-
mang betalar användaren 30 kronor och tjänsten nås 
via mobiltelefonen på http://archiknow.com. 
 
Stand By, 11 juli 2005 

http://archiknow.com
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Guidearvoden 
  
Under åren har jag deltagit ett antal årsstämmor. 
Sedan stämman i Umeå år 2000 är jag också med 
i SveGuides styrelse. Intressanta år med många 
arbetsuppgifter men framförallt är det en fråge-
ställning, som fascinerat mig -  eller rättare sagt 
dess frånvaro: Frågan om våra guidearvoden och 
kriterier för en rimlig arvodesnivå! 
 
Inom utbildningsdelen på våra årsstämmor har vi 
”SveGuide Forum”, där vi diskuterar olika guidenära 
frågor. På stämman i Malmö 2002 ägnades detta 
forum åt ”Guiden som egen företagare”, där försäk-
rings- och skattefrågor behandlades men framförallt 
en mall för beräkning av arvoden. 
 
I gångna årsstämman i Uppsala hade vi en gruppdis-
kussion om arvoden, där jag föredrog i modifierad 
form det vi hade lyssnat på i Malmö. Eftersom det 
tydligen var ett högintressant ämne som alla inlägg 
tydde på, vill jag än en gång här redovisa huvuddra-
gen i mitt lilla anförande. 
 
För enkelhetens skull utgår jag från en heltidssyssel-
sättning som guide. 
I ett tjänsteföretag är en helårsarbetstid 1800 tim. 
Det är viktigt att skilja 
på arbetstid och produk-
tionstid, dvs. debiterbar 
tid. I arbetstiden ingår 
också säljtid, nätverks-
kontakter, transporter, 
administrationstid, upp-
datering med kurser/ 
utbildning etc. samt 
även tid för sjukdom och 
liknande. 
I snitt kan man räkna 
med att kvar till pro-
duktionstid är normalt 
c:a 55%, dvs. 1000 tim/ 
år. 
Detta är den tid man kan 
debitera kunden/ upp-
dragsgivaren. 
Så kommer vi till lönen. Den är ju synnerligen indi-
viduell men säg att en normallön bör ligga på en 
23.000:-/ mån. 
Detta innebär en årslön på  276.000/år,  som efter 
skatt 30% ger en nettolön på  193.200:- 
Till bruttolönen läggs sociala kostnader, som  utgör 
32,82% = 90.583.- 
Lönekostnaderna blir således  276.000 + 90.583 =  
366.583:- 
Övriga kostnader tillkommer som ev. lokalhyra, tele-
fon, mobiltelefon, dator, marknadsföringskostnader, 
litteratur etc. och uppskattas till 30.000:-  
Totalkostnaden  blir således 366.583 + 30.000 , dvs. 
c:a  400.000:- 

 
Enligt beräkningen enligt ovan, när det gäller arbets-
tiden, är debiterbar tid c:a 1000 tim.  
400.000 kr dividerat med 1000 tim =  400:-/ tim 
För att erhålla en lön på 23.000 i mån förutsätts 
en debitering på 400:-/tim (exkl. moms.) 
 
Så till vår guidesituation, de flesta av oss jobbar ju 
inte heltid, inte ens halvtid. Däremot kan flera av oss 
komma upp till en 25%- ig nivå. Vilket då skulle 
motsvara c:a 100.000:-/år 
Detta arvode ska då slås ut över en säsong, som i 
bästa fall kan nå upp till fem månader (maj-sept). 
vilket innebär 22 veckor.  100.000:- dividerat med 22 
veckor  =  4545:-/ vecka. 
Två uppdrag/ vecka  =  2272:-/ uppdrag ( 6 tim) 
Sammanfattningsvis: För att få en inkomst på en 
25%-ig anställning i egen rörelse på c:a 100.000:- 
krävs alltså en timdeb. på 400:- och i snitt två 
uppdrag per vecka under en guidesäsong på fem 
månader. 
Till arvodet ska också läggas 25% moms. men som 
ju utgör en avdragsgill kostnad för beställaren. 
 
Det relaterade exemplet gällde en egen företagare. 
Men det är ju egentligen ingen större skillnad, ta bort 
skatten och arbetsgivaravgiften (tillsammans 

173.383) från 400.000 ( de 
övriga kostnaderna har man 
ju oavsett man är anställd 
eller har egen firma). Kvar 
blir 226.617:- att dividera 
med 1000 tim. Vilket mot-
svarar ett arvode efter skatt 
och soc. avg. netto på 226:-/ 
tim. 
 
Jag tror, att det är viktigt att 
diskutera arvodesnivåer, för 
att vi ska få fram en skälig 
ersättning för vår guidning. 
Även om nu Konkurrens-
verket har synpunkter på 

uppgörelser om prissättning 
kan ju inte detta hindra oss 
från att diskutera kriterier för 

prissättning. 
 
 Våra uppdragsgivare är ju självklart intresserade 
över att betala oss så litet som möjligt men de har 
också en skyldighet gentemot sina resenärer att er-
bjuda en kvalificerad auktoriserad guide, som genom 
sin dokumenterade kompetens skapar en fin upple-
velse. 
 
Jag tar gärna emot synpunkter. Gärna på den debatt-
sida, som vi nu introducerar i detta nummer men som 
också kommer på vår hemsida. 
 

Hans Berglund 

Hans Berglund visar uträkningen 
Foto SC 
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Ny ersättare i styrelsen 
 
Ursprungligen kommer jag från Västergötland, när-
mare bestämt i Skövde. Efter 1,5 år i Göteborg, där 
jag studerade bl.a. tyska vid universitetet, flyttade 
jag 1978 till Stockholm, och fortsatte mina universi-
tetsstudier i portugisiska och tyska. 1978 var också 
det år då jag började arbeta som guide, på Tourist 
Sightseeings båt- och rundturer. 1987 blev jag aukto-
riserad Stockholmsguide på språken engelska, frans-
ka, portugisis- ka, svenska och 
tyska. Sedan 1993 arbetar jag 
även som rese- ledare.  
För närvarande har jag vid sidan 
av guidningen en heltidsanställ-
ning som admi- nistratör på en 
advokatbyrå. 
 
Under fem verksamhetsår var jag kassör i Förening-
en Stockholms Auktoriserade Guider (FSAG) och 
jag har även varit revisor i IGC. 
 
Våren 1999 var ingick jag i den grupp guider som 
grundade nätverksföreningen GuideForum Stock-
holm. Sedan starten har jag varit kassör i GuideFo-
rum, vars guidesektion är medlem i SveGuide. 

Yvonne Philipsson 

NYA MEDLEMMAR 
 
Vi hälsar Värmlands Guideförening och föreningen 
Dalslandsguide välkomna i förbundet.  Vi har också 
fått fler enskilda medlemmar, vilket är glädjande. 

 
Profilprogrammet 
 
 
Vill du synas?   
 
Vi har fortfarande SveGuide-scarves i lager.  Men 
väskorna börjar tryta, endast ett fåtal finns kvar.  Av 
SveGuidenålarna finns det fler nålar med stopp än 
nålar med stift.  Gå in på www.sveguide.com och 
klicka dig fram till ”guide till guide”.  Kan du inte 
komma in på våra guidesidor?  Kontakta 
info@sveguide.com, begär lösenord och användar-
namn och säg ditt eget namn och vilken förening du 
tillhör, så skickar vi användarnamnet/lösenordet på 
en gång. 
 
OBS att vi kommer att byta lösenord i månadsskiftet 
mars/april— då måste du kontakta oss igen. 

www.sveguide.com
mailto:info@sveguide.com
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FEG, det europeiska guideförbundet  
– SveGuides associerade medlemskap 
 
På vår årsstämma ställde ordföranden i Föreningen 
Stockholms Auktoriserade Guider, Kaj Lindblom,  
frågan om SveGuide kan tänka sig att dela ett full-
värdigt medlemskap i FEG. Stockholm är associerad 
medlem fram tills vi bestämmer hur vårt svenska 
fullvärdiga medlemskap skall se ut. Det är alltså en 
fråga för SveGuide att bestämma hur vi vill ha det.  
 
Enligt FEG:s stadgar så är det i första hand landsför-
bunden som är medlemmar. I Storbritannien är det 
tre parter som delar på ett medlemskap och då också 
en (1) röst. Skottland, London som har ca 3.000 gui-
der, och resten av England.  
 
Vi ber nu er alla ute i landet ta er en funderare på hur 
ni skulle vilja vara representerade i FEG. 
Endast genom SveGuide? Eller ett delat medlem-
skap? Genom SveGuide och Stockholm.  
Hör av er till oss i styrelsen hur ni ser på denna frå-
ga, det är av största vikt att ni ute i landet diskuterar 
detta. Positivt är att medlemsavgiften för ett år, 1.500 
euro, kan delas. 
Vad gäller representationen på de två generalförsam-
lingsmötena så får Stockholm stå för sin kostnad och 
SveGuide för sin kostnad. 
 
Frågan om ett fullvärdigt medlemskap kommer upp 
på nästa årsstämma.  
 
I början av december deltog jag i FEG:s höstmöte på 
Malta i två dagar. Där beslöts att den planerade kon-
gressen i Island i mars 2006 inte blir av, likaså att 
man inte avser att anordna fler kongresser den när-
maste framtiden. 
 
Vi informerades om att Världsguideförbundet, 
WFTGA kommer att ha sin kongress i Kairo – Egyp-
ten 21 till 26 Januari 2007. ”Guiding from the Anci-
ent World to the Modern World”. Man kan gå in på 
www.wftga.org för mer information. SveGuide be-
slutade ju på årsstämman att inte fortsätta medlem-
skapet i WFTGA, men vi kan ändå delta i kongres-
sen till ett högre pris.  
 
Viktiga punkter på FEG:s dagordning var FEG Com-
mon Platform Paper, jag skickar gärna denna verk-
samhetsplan till dem av er som vill ha den. Likaså 

har jag landsrapporter från Malta, Cypern, Island, 
Spanien, Italien. Englands, Österrikes och Tysklands 
kommer per mejl. SveGuide lämnade också sin rap-
port som handlade mest om samarbetet med Svenska 
Bussbranschen, vår utbildningsplan och lobbyingen 
för ett lagligt skydd för Sveriges auktoriserade gui-
der. 
  
Diskuterades också den viktiga frågan om den euro-
peiska standardiseringskommissionens två dagars 
möte i anslutning till FEG-mötet.  
 
Jag hade blivit ombedd att vara SIS, Swedish Stan-
dards Institute, representant vid detta möte. Som ni 
vet så hade man i Stockholm, i maj, ett informations-
möte om ett EU uppdrag att arbeta fram ”Standarder 
för turistguider”.  
Det var ett mycket intensivt arbete i två hela dagar, 
där de flesta länder i Europa deltog, från Norden 
också Danmark. Vi arbetade utmärkt tillsammans 
och knappt en vecka efter mötet fick jag i dag den 
nya versionen från ansvarig för mötet, Österrike. 
  
Jag fick resebidrag från SIS och hoppas att vi från 
SveGuide också kan delta i två kommande mötena 
under närmaste året. Jag tycker det är av största vikt 
att Sverige är med i detta arbete och vi återkommer 
med vidare rapporter. Är ni intresserade av projektet 
hör av er så skall jag informera ytterligare. Språket är 
engelska. I mitten av januari kommer SIS att delta i 
ett möte om ett eventuellt nytt projekt ”Tourist rela-
ted Services”. 
 

Gunilla Åström Jansson 

  

 
Volymrekord för svensk turistnäring 
 
 
Alla beräkningar tyder på att svensk turistnäring 
kommer att nå volymrekord i år. Även flyget redo-
visar volymökningar och valutastatistiken visar att 
den utländska konsumtionen i Sverige ökar. Antalet 
gästnätter för privat- och affärsresenärer beräknas 
enligt Turistdelegationen och Sveriges Rese- och 
Turistråd öka med 4 % till 44,5 miljoner under 
2005. Antalet utländska gästnätter ökar med 2 %, 
det är framför allt antalet besökare från Tyskland, 
Finland, Spanien och USA som har ökat. 
 
”Det inte bara positivt att vi ser ett all time high, 
utan även att Sverige tar marknadsandelar från övri-
ga Norden. Det är också glädjande att det är mark-
naderna där vi aktivt marknadsfört Sverige sedan 
flera år, som visar på stora volymökningar”, säger 
Thomas Brühl, VD för Sveriges Rese- och Tu-
ristråd. 
 
Stand By, 13 december 

www.wftga.org
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Certifiering av naturguider  
– lägesrapport 051207 
 
I början av 2005 påbörjades ett arbete med avsikt att 
hitta gemensamma former för certifiering av natur-
guider i landet. Arbetet sker inom ramen för ett EU-
projekt som ägs av Länsstyrelsen i Västernorrland. 
Många nationella aktörer, som exvis Naturvårdsver-
ket, Sv Ekoturismföreningen samt ett flertal utbild-
ningsanordnare och har deltagit i de två arbetsträffar 
som hållits. SveGuide har representerats av Mariann 
Hedman och undertecknad.  
Bakgrunden är väl känd. Många olika utbildningar 
hålls runt om i landet och vid kursens avslut sker 
någon form av prov samt ev uppguidning. Därefter 
erhåller deltagarna bevis på sina kunskaper och 
lämplighet. Men hur är det med uppföljning, giltig-
hetsperiod, kvalitetssäkring, nationella riktlinjer, 
samt nationell huvudman för det hela?  
Alltså precis samma frågeställningar som SveGuide 
arbetat med under alla åren.  
 
Nämnda EU-projekt innehåller flera delar och arbetet 
med naturguider utgör en mindre del.  
Och dessvärre kan inte ytterligare medel ställas till 
förfogande för detta arbete. Nu har medel ansökts 
hos SNV, men detta gör att arbetet ligger på is för 
tillfället.  
 
En mindre arbetsgrupp utsågs i september och där 
ingår följande personer: 
Johan Nyqvist, Rutilus Ecokonsult 
Nora Skjernaa Hansen, Enetjärn Natur AB 
Hansi Gelter, Luleå Universitet 
Lennart Vessberg, Naturinformation AB 
samt undertecknad som representerar SveGuide 
 
Vi har haft en arbetsträff och mycket ambitiöst lagt 
riktlinjer för fortsättningen.  
En viktig fråga ställs till SveGuide: ”Är SveGuide 
beredd att på sikt vara den nationella aktör som står 
som garant för och pratisk handhavare av certifiering 
av naturguider?”  
 
Nu är det allas vår förhoppning att arbetsgruppen kan 
fortsätta nästa år och att arbetet kan leda fram till en 
hanterbar modell samt att hemhörighet hos en lämp-
lig nationell aktör utkristalliseras.  
 
Har ni frågor så hör gärna av er.  
Gunilla Nilsson Edler, gunilla.ne@telia.com, 0640 
681080, 070 371 61 04 

Internationella Guidedagen 21 februari 
 
Även om SveGuide inte längre är med i WFTGA är 
det inget som hindrar att din förening uppmärksam-
mar den internationella guidedagen med lämplig 
aktivitet.  Meddela gärna kansliet vad ni gör! 

Var går gränsen 
Jag hittade en notis  -  
 
GUIDADE KOMPISAR—DÖMD TILL BÖTER 
 
Att det är förbjudet att visa sina vänner Fontana di 
Trevi i Rom överraskade Giovanna.  Hon har dömts 
att böta 172 euro, ca 1 600:- kronor, för ”olaglig 
guidning”, skrev tidningen Il Messaggero.  Enligt 
polisen som spanat in henne berättade hon ”alldeles 
för mycket”. 
 
Sedan 1985 är det enligt lag i Italien bara auktorise-
rade, utbildade guider som får visa turister runt och 
varje år bötfälls ett tusental personer för brott mot 
lagen, som är ägnad att upprätthålla en hög nivå på 
guideyrket. 
 
Kanske vi i Sverige kommer dit också—med hjälp 
av FEG. 
 

Svenska svårt för danskar  
 
Danskarna och i synnerhet köpenhamnarna är dåliga 
på att förstå svenska. Däremot är de norska gymna-
sieungdomarna bäst på att förstå danska och svenska 
och har också en positiv inställning till länderna. Det 
menar språkforskaren Katarina Lundin Åkesson på 
Lärarutbildningen vid Malmö högskola. 
- Färöingarna är bäst i Norden på att förstå alla tre 
skandinaviska språken. Norrmännen är sedan i sär-
klass bäst i Skandinavien på att förstå både danska 
och svenska. Det gäller både när de lyssnar på var-
dagsprat eller en nyhetssändning eller läser en text. 
En av förklaringarna kan vara att deras ordförråd 
ligger nära danskan medan deras ljudbild ligger nära 
svenskan. 
 
Kanske något att tänka på om du deltar i IGC-mötet! 
 
Mer nordiskt och denna gång från SCB 
 
Av de nordiska länderna är Island det land som har 
flest hushåll med tillgång till dator (89 %) och det är 
84 % som också har tillgång till Internet.  De danska 
siffrorna är 84—75 och i Sverige 80—73.  65 % av 
islänningarna använder Internet dagligen medan i 
både Danmark och Sverige motsvrande sifra är 57 
%.  Däremot har svenskarna haft minst problem med 
spam och virus under de senaste tolv månaderna!  

Visste du att . . . 
 
det svenska elnätet är 47.528 mil (= 10 varv runt 
jorden) varav 24.699 mil är kabel och 22.828 mil 
luftledning. 

mailto:gunilla.ne@telia.com
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NYA SOLLEFTEÅGUIDER 
 
Sollefteå Guideförening har fått förstärkning med 
nya guider. 
En ny utbildning enligt SveGuides utbildningsplan 
genomfördes från september-04 till maj-05 i samar-
bete med Studieförbundet Vuxenskolan i Sollefteå. 
Turistguideutbildningen behandlade lokal- och regio-
nalkunskap samt informationsteknik.  
Hervor Sjödin, pensionerad lärare och sekreterare i 
Sollefteå Guideförening och Mariann Hedman, väl-
känd textilkonstnär och guideproffs var eldsjälar för 
utbildningen. 
Mariann var ett 10-tal år styrelsemedlem och vice-
ordförande i Sveguide och var med och startade 1973 
Sollefteå Guideförening.  
 
Den här utbildningen var den sjätte sedan starten och 
mycket efterlängtad. Förra gången en guideutbild-
ning genomfördes var 1992. 
 
Så var det dags för uppguidning i buss den 28 maj. 
Uppguidningen skedde med lottdragning på samtliga 
sträckor genom Sollefteå via Ramsele och Näsåker 
och den vackra Ådalen.  
 
Guidenämnden, som bestod av representanter från 
Mitt Sverige Turism, Connex, Höga Kusten Guide-
klubb, Sollefteå Kommun samt Inger Sjöblom, ordf. 
Sollefteå Guideförening och undertecknad för Sve-
Guide, kunde efter avslutad uppguidning godkänna 
den muntliga delen för samtliga blivande guider. 
 
Guidenämnden fick höra och se prov på mycket 
kompetenta guideprestationer. Det är bara att gratu-
lera alla nya guider till diplomen och Sollefteå Gui-
deförening för det välbehövliga tillskottet. 
 

Thomas Schlott  
medl. i guideföreningarna Umeå + Östersund 

 

Några av de tretton deltagarna i guidekursen 
Foto Thomas Schlott 

SveGuide 2005 – Uppsala / Sigtuna 
 
Det är alltid väldigt komprimerade dagar när Sve-
Guide har årsstämma och guidedagar. 
Guideföreningarna i Uppsala och i Sigtuna hade lagt 
upp ett mycket bra program, som väl kunde tillgodo-
se alla smakriktningar. Vi började med att bubbla 
med Björk på slottet och landshövding Anders Björk 
berättade om Uppsala, framtidens stad.  På väg till 
lunchen på Västgöta nation träffade vi Gunnar Wen-
nerberg, han med Gluntarne, och efter brunklunchen, 
vad det nu var förutom god pasta, fortsatte vi till 
universitetet och yrkesfrågor av olika slag.   
Friskvård började vi med och nog fick vi ägna oss åt 
friskvård under dessa dagar, många uppiggande pro-
menader från den ena platsen till den andra, men vi 
fick faktiskt åka buss också ibland.  På programmet 
stod också arbetsförhållanden och arvodesfrågor, det 
senare föredraget kan ni läsa om på sid 6. 
Före kvällens studentkorridorsfest i sus och dus, gott, 
trevligt, sång och musik, fick vi en härlig stund i 
domkyrkan, enbart upplyst med levande ljus.  Detta 
händer vanligtvis bara på julottan och så förstås, när 
Sveriges guider träffas! 
 
Lördagen började med stämman (se sid 5) följt av 
busstur till lunch under militära former och sedan ett 
besök på Ångströmslaboratoriet med en populärve-
tenskaplig föreläsning om fysikaliska lagar. Bussen 
tog oss tillbaka till centrum och vi fick träffa en 
”kopia” av den man som föddes år 1707 och som 
man kommer att fira 2007 – Carl von Linné.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linné var också kvällens tema när vi for förbi Linnés 
Hammarby till Danmarks kyrka och bygdegård.  Ja, 
det heter Danmark, kanske kommer det av danad 
mark?  Här åt vi en mycket speciell måltid i 1700-
talsstil, inspirerad av Kajsa Varg och som mycket väl 
hade kunnat serveras av Linnés hustru. Kockarna 
hade provlagat, varit i kontakt med Nordiska museet 
och gjort allt för att måltiden skulle vara tidstypisk.  
Bygdegården visade också delar av ett Linnéspel. 
 
Söndagen var Sigtunas dag.  Med kyrkoruiner och 
idyller.  Med en historisk kavalkad i modern tapp-
ning.   

(Forts. på sidan 11) 
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Mitt i idyllen tant Grön, tant Brun och tant Gredelin 
med farbror Blå och Pricken.  Sagan har inte ett dugg 
med Sigtuna att göra, men tanterna passade bra in.  
Avslutningsvis lunch på Sigtunastiftelsen och oför-
glömlig körsång.   
 
Något jag glömt?  Säkert. Dagarna var verkligen 
fullmatade. 
 
Men du, satsa på Åre 2006, det är så härligt med 
Sveguides stämmor som förläggs på så vitt skilda 
platser som Uppsala/Sigtuna och Åre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedtecknat av Sara med stöd av Östersunds Guide-
förenings medlemsblad 2005:6 

(Forts. från sidan 10) 

Kia och Linda från Östersund hälsar oss 
hjärtligt välkomna till Åre år 2006 

Visste du att .... 
 
I genomsnitt lägger ett svenskt hushåll 29 % av ut-
gifterna till boende, 
Kvinnor lägger nästan dubbelt så mycket pengar på 
kläder och skor samt personlig hygien än män, 
Svenska hushåll betalar i genomsnitt 28 000 kronor i 
moms 
Lågutbildade lägger mer pengar på tobak än högut-
bildade hushåll  (Uppgifterna från SCB) 
 
Detta är sådana fakta som man kanske kan få läsa i 
Nyttiga siffror 2006. 
 
Uppdateringen sker kvartalsvis och vi räknar med att 

i månadsskiftet mars/april är siffrorna helt uppdatera-
de, så gott det nu låter sig göras.   
 
”Nyttiga siffror” kan du läsa på vår hemsida, 
www.sveguide.com och därefter klicka dig in på 
”guide till guide”-sidorna.   
 
Men du måste ha ett användarnamn och ett lösenord 
för att komma in på våra egna sidor och är du med-
lem i någon av SveGuides medlemsföreningar eller 
enskild medlem, då får du dessa uppgifter via  
info@sveguide.com,    
 
OBSERVERA att vi byter lösenord i månadsskiftet 
mars/april !!!!!!!         Då får du maila igen!!!!!! 

 
TÄVLINGAR 
 
Ja inte här, men du har nog kring jul fått ett kuvert 
från Svenska Bussbranschens Riksförbund där man 
utlyser den sedvanliga tävlingen om Sveriges bästa 
turistbussförare 2005. 
Och vilka är mer lämpade att utse denna person än vi 
guider, som möter bussförare av alla de slag under 
vår yrkesutövning? 
Ta fram kuvertet (som du kanske lagt åt sidan) och 
rösta på din arbetskamrat längst fram i bussen! 
Priset delas ut på TUR-mässan 2006 ! 

”Finn fem fel”  
Funderar allvarligt på en tävling ”Finn fem fel” -  det 
är så lätt att tänka för fort. 
I förra numret fanns på sista sidan en artikel om 
”Längs E 4:an.  Det stod om flygplanen vid Linkö-
ping och givetvis är dessa flygplan uppställda på 
vänster sida om man kommer från Norrköpingshål-
let.  Men våra intelligenta läsare, som åker denna 
väg, kan säkert själva se var flygplanen är placerade. 
 
Det fanns säkert ett och annat tryck– och tankefel till 
i SveGuiden nr 41 och det finns det säkerligen också 
i detta nummer!!!   Men ingen tävling denna gång! 

SveGuide Debatt 
 
Under denna rubrik är det fritt fram att komma med 
alla sorters åsikter och inlägg. Det vore uppfriskande 
att få diskussioner under året och inte bara på års-
stämman. 
Vi börjar med en aktuell fråga från stämman i Upp-
sala: 
 
Är tiden mogen för att ersätta den tryckta Sve-
Guiden med en nättidning? 
  
Vi är ju alla medvetna om att vår tidning är kostsam 
att trycka och distribuera och att lägga den på nätet 
skulle spara en hel del pengar. 
Vad tycker ni? Sätt igång och tyck, gärna om annat 
också! 

Hans Berglund 
 
Det kan bli lång väntan på debattreplikerna eftersom 
SveGuiden endast kommer ut med två nummer/år - 
därför har vi planer på att lägga in en debattsida i 
”guide till guide” så att alla med tillgång till Internet 
kan se vad just du tycker.  Har du inte tillgång till 
Internet kan du skriva ditt debattinlägg och skicka 
till kansliet (adress sid 2) så lägger webbmastern in 
det. 

www.sveguide.com
mailto:info@sveguide.com
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 AVS: 

Sveriges Guideförbund 
Skottsätter 
618 33 Kolmården 

Sveriges Guideförbund 
Skottsätter 
618 33 Kolmården 

Viktiga datum ....... 
 
2006  
 

23-26 mars TUR 2006  
21-23 april IGC i Göteborg 
29/9-1/10 SveGuidedagarna i Åre 
 
Och styrelsen sammanträder 
2006.02.04 - 2006.02.05, Stockholm 
2006.03.25 - 2006.03.26, Kungsbacka 
2006-08.12 - 2006.08.13, Stockholm 
2006.09.28, Åre 

NYTTIGA SIFFROR 2006 
 
Siffrorna finns   som pdf-fil på www.sveguide.com 
“guider till guider” och uppdateras varje kvartal.    
 
Där kan du också finna  
protokoll och medlemsbrev. 
 
Kontakta kansliet: info@sveguide.com för 
användarnamn och aktuellt lösenord. 

FÖRENINGSBREV 

 
Fjäll och turism 

 
 

SveGuidedagar i Åre, 29 sept – 1 okt, 2006 
 
 

Med 20 års intervall arrangerar Östersunds Guideförening SveGuidestämma. Förra gången var 1986 och då var 
vi först ut med att erbjuda ett fredagsprogram. Många kommer ihåg utflykten till Ottsjö, Tännforsen och Åre 
och tågresan åter till Östersund. Nu tar vi chansen att visa mer av fjällvärlden. Vårt tema 2006 blir nämligen 
fjäll och turism. Då faller det sig naturligt att välja Åre. Programmet börjar med lunch vid 12-tiden fredag 29 
sept och avslutas vid 14-tiden efter lunch på söndag 1 okt.  
 
 

Ta och undersök dina resmöjligheter redan nu! Tre bolag flyger till Östersund för närvarande, nämligen SAS, 
www.sas.se, FlyNordic www.flynordic.com, och FlyMe, www.flyme.com. Flygplatsen ligger på Frösön och 
därifrån finns transfer till Åre, som beställes via Flygtaxi, www.flygtaxi.se eller 020-979797. Beräkna ca 90 
min från landning tills du ankommer till Åre. Tåg är självklart ett utmärkt alternativ som du bör undersöka, 
www.sj.se.   
 
 

Fundera även på möjligheten att stanna någon dag extra i samband med stämman – det finns mycket att upp-
täcka i Jämtland. Inbjudan och mer information får du i SveGuiden maj 2006. Men vill du veta mer innan dess 
så kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att få ta hand om er alla! 
 

 
Östersunds Guideförening / Gunilla Nilsson Edler 

0640 68 10 80 eller 070 371 61 04 
gunilla.ne@telia.com  

 

 

www.sveguide.com
mailto:info@sveguide.com
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