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7 destinationer för Working Holiday-visum 
 
Sommaren kan kännas avlägsen, men det är dags att börja planera för nya äventyr som 
väntar. För många som avslutar sina studier under året kan ett avbrott från vardagen med 
resor och nya intryck locka, men oro över reskassan kan stoppa drömmarna. Hotell- och 
resesöksajten momondo.se tipsar därför om vad som gäller för Working Holiday-visum och 
vilka länder där det finns.  
 
Working Holiday-visum är anpassade för unga, vanligtvis för personer 18-30 år, som vill resa 
runt i ett land under en längre period och samtidigt arbeta på plats. Om man inte har 
möjlighet att spara ihop hela reskassan på förhand kan det därför vara ett perfekt alternativ 
för långresan. För att ansöka om visumet krävs generellt en liten budget som kan hjälpa 
under den första tiden i landet, tillsammans med en hemresebiljett och försäkring. En viktig 
punkt att komma ihåg när man planerar sin Working Holiday är att flera länder kräver att 
man inte får vara kvar hos samma arbetsgivare längre än sex månader, något som kan vara 
besvärligt men som också tvingar en att utforska mer. 
 
– Att resa på ett Working Holiday-visum är en otrolig möjlighet om man inte har så stor 
reskassa vid resans början. Genom att kombinera en lång resa med arbete kan man 
dessutom få en unik inblick i en kultur och har tid att uppleva väldigt mycket av vad landet 
har att erbjuda, säger Carl Sundberg, svensk talesperson på momondo.  
 
Om en Working Holiday är något du vill göra 2019 är det hög tid att börja planera då 
processen att ansöka om visum kan variera i tid beroende på vilket land man vill åka till. 
Många länder erbjuder möjlighet till Working Holiday och därför har hotell- och resesöksajten 
momondo.se listat förslag på länder som erbjuder arbetsvisum – utan att redan ha ett jobb 
klart eller söka sponsorer inför resan. 
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Lantbruk och surf i Australien   
Ett populärt resmål för många som vill spendera en längre tid utomlands är Australien. 
Landet erbjuder stor variation i både aktiviteter och arbetsmöjligheter. Här kan resan 
spenderas på exempelvis surfing-orter med arbete på restauranger eller caféer, eller att 
uppleva den spännande och varierande naturen och arbeta på gårdar med att ta hand 
om djur. Om resan känns som alltför kort finns också möjligheten att förlänga vistelsen om 
man arbetar inom vissa industrier, speciellt inom lantbruk, något som är nytt och börjar gälla 
från och med juli i år.  
 

 
Testa att arbeta som fåraherde på Nya Zeeland  
Grannlandet Nya Zeeland är känt för sin storslagna natur och avslappnade stämning. Under 
en längre resa finns därför tid att uppleva både den norra och södra ön och se vulkaner, 
glaciärer och regnskog samtidigt som man lär känna landets befolkning, eller “kiwis” som de 
också kallas. Här kan du arbeta med att exempelvis ta hand om får som betar på de gröna 
kullarna. För den som tycker om att åka skidor finns det flera skidorter som söker 
säsongsarbetare.  
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Språkutveckling i spännande Hong Kong  
Ett lite mer ovanligt alternativ för en Working Holiday är Hong Kong. Regionen är relativt liten 
sett till ytan men med en stor befolkning blir det en livlig plats. När det behövs en paus från 
stadslivet finns stränder och vandringsleder bara en kort tur från stadskärnan. Här tillåter 
visumreglerna att resenärer också kan kombinera arbete med studier. Därför kan en tid i 
Hong Kong vara ett sätt att både bättre på engelskan, men också passa på att lära sig ett 
nytt språk genom att gå en kurs i kantonesiska.  
 

 
Modern teknik möter anrik historia i Sydkorea  
I Sydkorea möts den moderna utvecklingen med landets rika historia. Under samma resa kan 
man ta del av tekniska nyheter och världens snabbaste internet samt besöka några av 
landets 12 världsarv som listats av UNESCO. Under resan kan man njuta av den Sydkoreanska 
maten som är starkt influerad av regionala traditioner, och ta sig tid till att både uppleva 
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stora städer som Seoul och Busan och det bergiga landskapet med obebodda öar längs 
kusten.  
 

 
Bättra på spanskan och upplev naturen i Argentina  
I Argentina finns det en mängd oförglömliga platser att besöka, som världens sydligaste stad 
Ushuaia, bestiga Sydamerikas högsta berg Aconcagua eller ta en tur genom dalen 
Quebrada de Humahuaca med sin dramatiska utsikt. Under en Working Holiday-resa finns tid 
att upptäcka alla dessa platser, samtidigt som arbete inom exempelvis servicesektorn hjälper 
till att fräscha upp den bortglömda skolspanskan.  
 

 
Mystik och kultur i Chile  
Under en resa i Chile finns det både en rad fascinerande platser att besöka och en rik kultur 
att uppleva, samtidigt som arbeten inom turism- och servicebranschen bättrar på reskassan. 
Fyll resan med upplevelser som exempelvis ett besök till den välkända Påskön med sina 
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mystiska statyer, bestig vulkaner eller gå längs vandringsleder i världsklass. I Chiles, som kallats 
poeternas land, huvudstad Santiago kan man även besöka flera av Sydamerikas bästa 
konstmuseer.  
 

 
Upplev hela Kanada under arbetsresan 
Kanada har flera gånger toppat listor över de länder som är bäst att bo i sett till livskvalitet, 
och med landets vackra natur, skidanläggningar i världsklass och den kanadensiska 
gästvänligheten är det lätt att förstå varför. Under Working Holiday-resan kan säsongsarbete 
på just skidanläggningarna vara ett alternativ, eller någon annan gren inom besöksnäringen. 
Ett sätt att se mycket av världens näst största land under resan är genom tågluffning då turer 
går tvärs över hela Kanada, exempelvis mellan Toronto i öst och Vancouver i väst.  
 
Urval baserat på destinationer som erbjuder Working Holiday-visum för svenskar utan att man behöver ha jobb eller 
sponsor på förhand.  
 
Vid ansökan av Working Holiday-visum rekommenderas det att alltid ta kontakt med landets ambassad för att ta 
reda på den senaste och viktigaste informationen och regelverk för arbetsvisum. 
 
 
 
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 
 
 
 


