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Svenska bergsguideorganisationen
Svenska bergsguideorganisationen (SBO) är en ideell förening för professionella
yrkesutövare, och den enda av sitt slag i Sverige. Med en ständigt växande
fjällturism och ett ökade intresse för klättring, glaciärvandring, turåkning, telemark
och toppbestigningar på skidor i de svenska fjällen ökar också hela tiden efterfrågan
på välutbildade guider. Guider som genom att utöva sin profession erbjuder
kunskap, säkerhet och kvalitét under aktiviteter och kurser för allmänheten i
bergsmiljö. Med detta som bakgrund grundades den 8 december år 1990 Svenska
Bergsguideorganisationen.

SBO arbetar med att utbilda svenska auktoriserade bergsguider efter internationell
standard som skall verka på ett säkert sätt i fjäll och högalpin miljö i Sverige,
Norden och även andra delar av världen. Vidare arbetar SBO med att erbjuda
fortbildning för organisationens medlemmar, samverka med olika nationella och
internationella organisationer för att utveckla friluftslivet i Sverige. SBO vill
utveckla och bidra med sakkunskap och erfarenhet inom områden som säkerhet,
klimat och miljömedvetenhet och utbildning mot olika friluftsföreningar och
allmänhet.

Organisationen är öppen för alla.

• Ordinarie medlem, blir man efter avlagd bergsguideexamen.
• Associerad medlem, är en person som är under utbildning eller allmänt
intresserad av organisationens verksamhet.
• Stödmedlem, detta kan man vara om man vill stöda organisationen ekonomiskt
samt är intresserad av ledarskap inom friluftsliv i högalpin miljö.

Alla i organisationen har rösträtt och har möjlighet att vara aktivt med och påverka.

SBO söker organisationsbidrag från Svenskt friluftsliv för att kunna fortsätta
utveckla arbetet med frågor som rör ledarledda aktiviteter i fjäll- och bergsmiljö,



säkerhetsfrågor och hållbart friluftsliv i Sverige som gagnar allmänheten.

Organisationen har som mål inför 2020 att driva och utveckla följande
arbetsområden:
• Informera och utbilda om säkert friluftsliv i fjällen i alla årstider och terrängtyper.
• Utbilda och fortbilda organisationens medlemmar i ett hållbart arbetssätt för ett
hållbart friluftsliv.
• Verka för att stärka allmänhetens kunskap om guidens ansvar och kompetenser
inom ramen för friluftsaktiviteter i fjäll och högalpin terräng.
• Verka för ökad rekrytering och en mer jämn könsfördelning bland de sökande till
bergsguideutbildningen.
• Understödja och vid behov driva en kvalitetssäkring inom andra ledarrelaterade
yrken inom friluftssegmentet.
• Samverkan och utveckling av relationer med myndigheter och organisationer.
• Samverka med regionala, nationella och internationella friluftsorganisationer för
att utveckla det svenska friluftslivet i fjällvärlden.

Svenska bergsguideorganisationen är en långvarig och tongivande medlem i
Fjällsäkerhetsrådet. Utöver samverkan i allmänna rådfrågor sker samverkan på våra
fokusområden även med:
• Friluftsfrämjandet
• Svenska Fjällräddares Riksorganisation SVEFRO
• Svenska Fjälledarorganisationen SFLO
• Svenska Lavinutbildningar SVELAV
• Lavinprognostjänsten
• Svenska Klätterförbundet SKF
• Universitets och Högskolerådet

Svenska bergsguideorganisationen bedriver även regional och internationell
samverkan med:
• Norska Tindevegledere NORTIND
• International Federation of Mountain guides Associations IFMGA
• Union of Internatinal Moutain Leader Associations - UIMLA
• International Commission for Alpine Rescue ICAR

Svenska bergsguideorganisationen är i ständig utveckling och organisationen
prioriterar att vara en drivande, kompetent och respekterad aktör i de frågor som
rör professionsutveckling, säkerhet och ledda aktiviteter i bergsmiljö.

Detta arbete görs genom att vi deltar i möten, workshops och ingår i arbetsgrupper.
SBO medlemmar guidar och instruerar friluftsliv i mycket stor utsträckning under
året. Detta gör att organisationen har en enorm samlad kunskap om aktiviteter i
bergsmiljö. Vi eftersträvar att våra kunskaper och erfarenheter skall komma till
nytta för alla som vill röra sig i denna miljö.

Inom ramen för eventuellt bidrag vill SBO verka för:
• ökad samverkan och professionalisering av olika typer av yrkesaktiviteter i
fjällmiljön
• ökad säkerhet för olika aktiviteter och yrkesgrupper i fjällmiljö
• ansvarsfullt exploatering av fjällmiljön för turism och besöksnäring
• värnade av natur och kulturvärden i fjällmiljön


