Några fakta om guidetillstånd och vem som får guida
När man guidar visar man vägen till olika platser och berättar om det intressanta som finns
där. De flesta människor guidar så av och till i sin hemtrakt.

Utmärkande för en professionell guide är de gedigna kunskaperna om orten och dess omnejd,
om samhällslivet i stort samt – inte minst – om konsten att tala inför människor, vinna besökarnas intresse och nyfikenhet och ge dem ett gott minne av sin vistelse.

Att guida är med andra ord inte förbehållet en viss grupp. Däremot kan den som anlitar en

professionell guide förlita sig på att besökarna får ett yrkesmässigt omhändertagande med allt
vad det innebär av sakkunnighet och fackmässigt bemötande.

Offentliga platser

Under fri himmel får vem som helst guida, med eller utan auktorisation eller tillstånd.

Offentliga byggnader

Beroende på verksamheternas olika målsättningar har de olika benägenhet att ta emot gäster:
I byggnader med religiös funktion (bl.a. kyrkor) accepteras att besökare går fritt i byggnaden och att dörrar till utrymmen som besökarna inte har tillträde till är låsta. Däremot tillåter
förvaltningen inte alltid att personer (med eller utan auktorisation) guidar besökare och kräver därför ett tillstånd.
I byggnader/museer som ofta bärs av en stiftelse (t.ex. Hallwylska museet) tillåts vanligtvis
inte besökare att gå fritt. De kan dock delta i en guidad tur med byggnadens/museets egen
guide.

I offentliga museer tillåts oftast besökare att gå fritt. I dessa museer (t.ex. Vasamuseet) får
vem som helst guida, med eller utan auktorisation eller tillstånd.

I byggnader med politisk funktion (Riksdagshuset, Rådhuset, Stadshuset) tillåts på grund av
säkerhetsföreskrifter inte besökare att gå fritt och därmed krävs det en auktorisering enligt
deras regler för att få tillstånd att guida.

Privata platser och byggnader
Ägarens regler ska följas.
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