
 

Studera till Äventyrsguide – 1-årig utbildning till 

jobb i besöksnäringen, en framtidsbransch! 
Målet med kursen: 

Du ska efter kursen ha förmåga att professionellt förmedla upplevelser av magi och äventyr till gäster 

och besökare i den svenska naturen och det svenska kulturlandskapet. Med professionellt menar vi 

att du har utvecklat din talang för värdskap och bemötande och du har fått dessa färdigheter: 

 Du har tillräcklig kunskap för att garantera säkerheten vid de äventyrsaktiviteter du åtar dig 

att genomföra. Du utbildas inom vandring, paddling, mountainbike, klättring och mera! 

 Du kan självständigt genomföra guidningar med inriktning på natur, kultur och historia.  

 Du behärskar tekniken för guidning och vet hur man bygger upp en berättelse. 

 Du har fått grundkunskap om Dalsland, Bohuslän, Värmland och Sverige och vet hur du läser 

in dig inför aktuella uppdrag. 

 Du har möjlighet att bli auktoriserad guide enligt SveGuide och Visitas guidevalidering, för 

mer information om auktorisering se hemsidan:  www.guidesofsweden.com  

 

 Kunskap om på vilket sätt turism behöver genomföras för att vara långsiktigt hållbar. 

 Genom praktikperioder, studiebesök och gästföreläsningar får du ett kontaktnät inom 

besöksnäringen i Dalsland, Bohuslän och Värmland. 

 Kursen ger dig förmåga och förutsättningar för att ta över eller starta egen verksamhet inom 

besöksnäring, kursen stimulerar entreprenören i dig och utvecklar din affärsmässighet.  

 Du erhåller F-skattsedel och lär känna de regelverk som gäller för redovisning, skatter, 

momsdeklarationer, arbetsgivaransvar och får verktyg för att hantera det smidigt. 

 Du får en orientering om villkor för att driva verksamhet inom turism, såsom allemansrätt 

och krav på tillstånd för kommersiell verksamhet, naturvårdsområden, bygglov, strandskydd 

och andra regelverk såsom serveringstillstånd och inspektioner från miljö och hälsa. 

 Du får ett nätverk med kontakter för finansiering, mentorskap, redovisningstjänster. 

 Du blir en ambassadör och försäljare med förståelse för tjänstemarknadsföringens grunder, 

service, bemötande samt konkret erfarenhet av digital marknadsföring och försäljning. 

 Du kommer att gestalta ett gott värdskap. 

 

 Du kan förmedla upplevelser av allt levande i naturen genom ökad kunskap om flora, 

växtmiljöer och djurliv.  

 Grundläggande kunskaper i friluftsteknik som tält, vindskydd, kläder, värme, eld, mat osv 

 Auktoriserad instruktör inom exempelvis paddling, klättring eller mountainbike genom 

fördjupade kunskaper inom minst ett valt äventyrsområde.  

 Du kommer att se globala sammanhang genom kunskaper i klimat och ekologi och vara med 

och göra skillnad genom att fler upplever äventyr i Sverige istället för att flyga långt bort. 

 Du blir en bättre ledare med förmåga att skapa en gruppkänsla som ger deltagarna en 

samhörighet som förstärker deras upplevelser. 

 Du får öva din förmåga att skapa magi och äventyr kring upplevelser i naturen. 

http://www.guidesofsweden.com/


 

Yrkesutbildning för hållbara natur-, kultur- och äventyrsguider samt 

eventarrangörer och äventyrsentreprenörer. 

En eftergymnasial 1-årig yrkesutbildning. Det är motsvarande nivån som på Yrkeshögskolan. Du ska 

vara klar med dina gymnasiestudier. Du måste kunna leda en grupp på engelska och gärna ytterligare 

något språk. Det är bra om du redan är en god bajkare, klättrare, paddlare eller något annat inom 

outdoor och äventyr. Bra om du har hunnit med att göra egna äventyr eller har jobbat någon säsong 

inom besöksnäringen, sommar eller vinter. 

 

Vi kommer att samverka med andra liknande utbildningar, det kan innebära att det blir obligatoriskt 

att delta under en serie av helger för att få den specialistkunskap som dessa kurser erbjuder. 

Utbildningen kommer att hålla en hög nivå i ett högt tempo, vi ska hinna med mycket på ett år. Vi 

samarbetar med välkända företag inom besöksnäringen med särskilt fokus på äventyrsturism. 

Dalslands turist AB och Camp Dalsland är två av våra samverkanspartners. Och fler är på väg. 

Entreprenörskap blir en viktig del av utbildningen. Det finns i Dalsland flera företag som står inför att 

de som en gång startade ska gå i pension och vill lämna över till nya entreprenörer. Vi kommer även 

att pröva tanken att stötta er som deltagare att tillsammans starta ett bemanningsföretag. 

Innehållsmässigt blir det nödvändigt att prioritera och göra olika inriktningar valbara, det går inte att 

hinna med allt på ett år. Här är exempel på kursinnehåll: 

 Kultur, historia, berättelser, story-telling, en fördjupad kunskap om kulturlandskapet 

 Guide, hantverket och servicekänslan, noggrannheten, administration, planering 

 Guideutbildning som matchar Visita och SveGuides krav för auktorisation 

 Säkerhet, försäkringsfrågor, första hjälpen, samverkan räddningstjänst, hjärtstart osv 

 Friluftsteknik, klättring, kanoting, vandring, mountainbike, landsvägsracing, fiske, skidor, 

havspaddling, häst och vagn, islandshäst, timmerflotte osv 

 Friluftsmat, planering matsedel, mat över öppen eld, vegetariskt, hållbart, vilt, grill 

 Vandrarhem, pensionat, boende, camping, äventyrscamp, tipi, tältläger osv 

 Entreprenörskap, projektverkare, projektledning, EU-finansiering 

 Ekonomiadministration, starta-eget-kurs, skatter, moms, regelverk 

 Villkor för företagande, bygglovsregler, verksamheter som kräver tillstånd 

 Marknadsföring, bokning, försäljning, samverkan med distributörer, nätverkande 

 Digital marknadsföring, hemsida, sociala medier 

 

Vi räknar med deltagare från hela landet och att många kommer att bo på internatet. Vi har 45 rum 

och studerande på folkhögskola med internat brukar säga att det var det bästa året i mitt liv. Detta är 

inte bara en yrkesutbildning till en framtidsbransch – det är också ett äventyr i sig! 

Läs mer om kursstart 10 september 2018, ansökan senast 7 maj och fler samarbetspartners – inom 

kort på vår hemsida, www.dals.fhsk.se  

http://www.dals.fhsk.se/

