
														 
                                          Pressmeddelande 31 januari 2018	

 

 
Om momondo 
momondo.se är en gratis och inspirationsgivande global resesöksajt som jämför miljarder priser på flyg, hotell och 
hyrbilar. Med huvudkontoret i Köpenhamn är momondo aktiva i över 30 internationella marknader. momondos 
mobila applikationer finns även tillgängliga gratis för iPhone och Android. momondo har fått flera utmärkelser och är 
rekommenderade av både svenska och internationella media som Aftonbladet, CNN, The New York Times och The 
Daily Telegraph. momondo drivs av Kayak, ett oberoende dotterbolag av Priceline Gruppen.  

 

 
 
Nya livsstilstrenden: 
Upptäck världen och jobba samtidigt 
 
Säg farväl till klassiska nio-till-fem jobb. Den yngre generationen ställer helt nya krav på 
arbetsmarknaden och ur detta har en helt ny yrkesgrupp växt fram – digitala nomader. 
Hotell- och resesöksajten momondo.se har tittat närmare på vad den nya trenden innebär – 
att ha hela världen som sin arbetsplats, och heltidsresenären Alexander Waltner ger sina 
bästa tips på hur du når dit.  
  
Digitaliseringen öppnar upp för en arbetsmarknad där gränserna mellan fritid och arbete 
suddas ut. Momondo.se har undersökt mer om den växande trenden bland yngre 
generationer, att vara digital nomad. Att leva som digital nomad innebär att man försörjer 
sig på sitt yrke via internet samtidigt som man lever som heltidsresenär. De är globala 
medborgare som tack vare internets framfart kan göra karriär med hela världen som 
arbetsplats. 
  
– Vi har sett hur begreppet ”digitala nomader” synts allt mer i olika trendspaningar, och det 
är intressant att se hur trenden förändrar människors sätt att se på sitt resande. Att vara på 
resande fot kan nu vara mer av en livsstil snarare än att ta några unga år som backpacker, 
säger Carl Sundberg, talesperson för momondo i Sverige. 
 
Momondos årliga reseundersökning visar även att yngre svenskar, till skillnad mot äldre, inte 
undviker jobbrelaterade aktiviteter som att hålla kolla på jobbmail, eller ta emot 
jobbrelaterade samtal under semesterresan, vilket även det indikerar att allt fler går mot en 
tillvaro där vardag och semester flyter ihop. 
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Nomadtrenden växer i Sverige 
Alexander Waltner driver resebloggen Swedish Nomad och har levt som nomad de senaste 
tre åren. Sedan 2017 är han också ambassadör för momondo. Han försörjer sig på sin blogg 
och som fotograf och har hittills besökt fyra kontinenter, 50 länder och över 300 städer. Några 
av de viktigaste anledningar till att denna trend vuxit sig så stark menar Alexander är det allt 
mer digitala samhället och globaliseringen öppnar upp för möjligheten att arbeta mer fritt. 
 
–  Under mina tre år som digital nomad har det skett en stor ökning av nomader världen över 
och nu verkar trenden komma allt mer även i Sverige. Man kan vara flexibel och kombinera 
nytta med nöje så länge man har tillgång till en stabil internetuppkoppling, något som även 
det förbättrats markant världen över de senaste åren, säger Alexander Waltner. 
 
Förutom möjligheterna som samhällsutvecklingen erbjuder har även ett växande 
communityt skapat en gemenskap med likasinnade som blir allt större i takt med att folk reser 
runt och träffar andra digitala nomader. Det finns massor av yrken idag som passar för att 
leva som digital nomad, bland annat webbutvecklare, frilansskribent, grafisk formgivare eller 
revisor – enda kriteriet är att arbetet inte är platsbundet och möjligt att utföras på distans. 
 
– Det är inte längre något märkvärdigt att skypa med någon på andra sidan jorden och det 
blir allt billigare att resa. Dessutom är det många företag idag som är öppna för nya idéer så 
länge det främjar slutresultatet, säger Alexander. 
 
Alexander Waltners och momondos fem viktigaste tips för att lyckas som digital nomad: 
 

1. Fokusera på något du känner passion för. Då får man automatisk extra drivkraft att 
lyckas och det blir då heller inte jobbigt att arbeta fler timmar än vanligt, vilket kan 
krävas i början innan man har etablerat sig. 

2. Sträva efter att bli expert inom en nisch. Detta ger bättre betalt och möjlighet att i 
längden korta ner sin arbetstid (om man vill). 

3. Våga följa dina drömmar och var inte rädd för att fråga om råd eller hjälp av andra. 
4. Håll koll på tidszonerna. Som digital nomad behöver du ofta anpassa dina arbetstider 

till de lokala tider som gäller på hemmaplan. 
5. Tänk på att planera dina resor i förväg så att du kan vara säker på att du hela tiden 

har uppkoppling och andra förutsättningar som krävs för att kunna göra ditt jobb. 
 
 
Källhänvisning med länk görs till: http://www.momondo.se 
 
För mer information, vänligen kontakta; 
Jens Elfsberg, presskontakt momondo Sverige  
E-post: jens.elfsberg@wenderfalck.com 
Telefon: +46707941056 
 


