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Guide, reseledare och stadsvandringsledare 

 

Jag är infödd göteborgska med gedigen lokalkännedom och kunskap om vår stad, regionen 

och dess historia. Vid Göteborgs universitet har jag läst kurser i översättning och 

Göteborgs/Västsveriges historia. Mina specialintressen är språk, historia, gastronomi samt 

ett brinnande intresse att få dela med mig och berätta. 

Under många år, bosatt i både England och Spanien, var jag verksam som färdledare och 

guide för svenska och brittiska reseföretag. En rik erfarenhet som lärt mig vad besökaren 

utifrån verkligen uppskattar. Att finna och hinna såväl mest som bäst, ibland med begränsad 

tid till förfogande är därför min ambition. 

Hemma i Göteborg efter utlandsåren har mitt arbete fortsatt handla om värdskap, fast nu 

genom att få visa min egen stad och bygd för besökare, inhemska och utländska. Jag är 

sedan många år Göteborgsguide, auktoriserad på svenska, engelska och spanska. Mitt mål, 

syftet och glädjen i värdskapet och arbetet som guide är, att besökaren får upplevelsen att 

lära känna det genuina vid resmålet. En upplevelse som kan förstärkas med smakprov av 

traktens mat och dryck. 

Jag arrangerar guidade utflykter i Västsverige och vandringar i Göteborg (t.ex. historiska 

Göteborg, Haga/Skansen Kronan/Linné/Långgatorna) – om gruppen så önskar, med något öl- 

eller vinstopp vid lämplig oas utmed rutten. 

Mina specialare: ”Generösa göteborgare” – en vandring i donatorernas och mecenaternas 

fotspår. En promenad på ca 1½ timma, där vi lär känna betydande personer i donationernas 

stad, Göteborg. 

”Walking dinner” – ett omtyckt sätt att upptäcka Göteborg på guidad promenad mellan de 

matställen vi väljer för förrätt, varmrätt respektive dessert. Inte gående bord, men gående 

middag! 

Ju mer jag får veta om målgruppen och deltagarnas intressen, desto bättre kan jag 

skräddarsy den guidade vandringen, buss- spårvagns- eller båtturen. 

Välkommen med din förfrågan, antingen det handlar om ett företagsarrangemang, 

kompisgänget eller den lilla familjekretsen. 

VÄLKOMMEN! 

Kerstin Backman 
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