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• Samlingsorganisation där företagens behov, 
branschens krav och myndigheter möts.

• Att verka som en referens och samtalspart för 
skolmyndigheter och skolhuvudmän – och på sikt 
även utbildningsanordnare.

• Analysera branschbehov och sprida 
branschkunskap

• Strategisk kompetensförsörjning

• Bygga en tydlig karriärstruktur 
inom naturturismen – yrken, kompetenser och 

kvalifikationer

• Huvudman för yrkesbeviset 
Certifierad naturguide



Utvecklingsprojektet ”Nytt yrkesbevis inom svensk 
naturturism”

• Utveckla certifieringsprocessen

• Återcertifieringsprocess

• Etablera och förankra certifieringen

• Marknadsföra och öka certifieringens 
marknadsvärde

• Aktivera och kommunicera

• Nätverk för certifierade guider



Vi står bakom Naturturismens yrkesnämnd

• Naturturismföretagen

• Sveriges Sportfiske -och Fiskevårdsförbund

• Svenska Jägareförbundet

• Svenska Turistföreningen

• Sveriges Fisketurismföretagare

• Sveriges Jordägareförbund

• Viltmästareförbundet

• Hushållningssällskapens Förbund



Att vara guide är ett yrke
Kunskap, värdskap, säkerhet, lönsamhet, språk, kultur, gäst, berättande



Naturturism är inte friluftsliv



Utbildningsnormen
och certifieringen

Normen svarar mot studentens behov
av likvärdighet mellan utbildningar
• Ett stöd vid planering och skapande av 

utbildningar

Certifieringen svarar mot gästens och 
branschens behov av kvalitetssäkring
• Ett stöd för gästen vid val av leverantör
• Ett stöd för guiden när man vill hitta kollegor
• Ett stöd i guidens marknadsföring
• Ett stöd för företag som rekryterar medarbetare



• Konceptägare
• Kvalitetssäkrar systemet
• Utvärdering och strategisk utveckling

Naturturismens Yrkesnämnd är
huvudman för Certifierad naturguide

• Kommunikation och löpande utveckling
• Bokar och genomför certifieringar
• Marknadsföring och nätverk

Naturturismföretagen är ansvariga för 
driften av certifieringen

Vem gör vad



Guiden får sin kompetens och yrkesskicklighet
validerad enligt branschens krav

Professionalisering av guideyrket och tillgång till 
ett yrkesnätverk för yrkesverksamma guider. 
Tillgänglig via certifieradnaturguide.se

Certifiering som skapar mervärde både för 
gästen, arbets- och uppdragsgivare

Kvalitetssäkrade upplevelser

Varför en certifiering 
av naturguider?



Produktsäkerhetslagen

Terrängkörningslagen

Miljöbalken

Allemansrätten

• För individens friluftsliv inte naturturism

Hur fungerar 
bedömningen?

Lagar och regler



Att hålla tiden

• Plats
• Förflyttning
• Budskap
• Gruppen

Timing
Hur fungerar 

bedömningen?

Tid



• Kan sina fakta för uppguidningens tema
• Använder ett språk som passar målgruppen

Trovärdig

• Kan improvisera utifrån deltagarönskemål
• inom temat och tillgänglig tid

Involverar deltagarna 

• Rätt plats för temat
• Rätt plats ur gästens perspektiv, alla ser och hör
• Rätt plats ut platsens perspektiv, markslitaget hålls på en 

rimlig nivå
• Rätt plats ur markägarens perspektiv, ekonomi, samarbete, 

jakt, skogsplantering, odling
• Turism på annans mark

Platsval

Hur fungerar 
bedömningen?

Kunskap



• Platsen, föremålet

Guideobjektet

• Ekonomi
• Fortbildning
• Säkerhet
• Gruppstorlek

Guiden

• Säkerhet, en plan för att undvika risker
• Säkerhet, en plan att följa vid olycka
• Tillgänglighet, fysiskt och kognitivt

Gästen

Hur fungerar 
bedömningen?

Hållbarhet



1 Självskattning

2 Anmälan

3 Skriv den teoretiska delen

4 Uppguidning

Certifieringen 
i fyra steg





Kontakt Anders Johansson:
anders.johansson@naturturismforetagen.se

Kontakt Petter Gustafsson
petter.gustafsson@naturturismensyrkesnamnd.se
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