En friare livsstil – hur?
I många generationer har de flesta strävat efter att få det lite bättre, lite mer och lite större än
generationen före. En allt större motrörelse till detta växer sig nu fram, tiny houses, vanlife och
minimalism är inte bara etablerade uttryck utan även livsstilar. Tillhör man alla de som vill
ditåt men inte riktigt vet hur? Här är några tips på hur man kommer igång med ett enklare liv.

Artikeln är i samarbete Nyacasino
Är du less på att putsa alla fönster, klippa gräset och måla fasaden. Vill du hellre vakna på vackra ställen,
vandra i skogen och grilla något egenodlat över öppen eld Då är det dags att fundera på att minska ner,
att leva lite enklare och lite friare. Det behöver inte betyda sämre eller lägre kvalité, tvärtom! Ett glas
whisky i solnedgången på en vacker plats med utsikt över Lapporten i augusti och en månad senare sitta
och titta på hur månen stiger upp ur havet i Spanien är helt möjligt.
Inkomst – arbeta på distans
Det största hindret för att leva ett friare liv är inkomsten, vi måste ha ett jobb! Tack vare
coronapandemin har många, både arbetsgivare och arbetstagare insett att det går att arbeta hemifrån
eller på distans. Men även du som är lärare, receptionist och andra traditionellt arbetsplatsbundna yrken
kan ibland jobba på distans.
Vissa potentiella inkomstkällor är osäkrare och mer kontroversiella än andra, här har vi ett par olika
exempel;
Distanslärare – allt fler har kurser och lektioner på distans. Du kan jobba som språk- eller musiklärare,

du kanske är expert inom ditt yrke idag, kanske kan du bli mentor eller konsult på distans inom det.
Läxhjälp och stödlärare är ett annat sätt att jobba mer på distans men ändå hålla dig inom din profession.
Yrkesspelare – att spela poker som yrke går faktiskt, även om det krävs en hel del hårt arbete och
skicklighet. På de stora turneringarna är prissummorna ofta närmare en miljon kronor. Du kan testa om
du har fallenheten genom att spela på nätcasinon. Du kan testa att nyttja bonuserbjudandena på de
nystartade casinon som dyker upp på nyacasino.com för att kunna spela lite mer för mindre pengar.
Skribent – Det finns många sätt att livnära sig på om du har skrivandets gåva. Författare eller journalist
är kanske de yrken du först tänker på. Det finns många fler möjligheter, SEO-skribent, översättare,
bloggare och instruktionsförfattare än några exempel på sätt att livnära sig på sitt skrivande.
Gästarbetare – På många platser behövs det säsongsarbetare, svenska fjällen behöver stugvärdar på
sommaren och campingvärdar behövs i Spanien på vintern. Har du ett praktiskt yrke som smed eller
snickare finns det möjlighet att jobba på gårdar för att få ihop en daglön.
Jobba på båt – De stora charterkryssarna söker personal, speciellt om du är frisör, hudterapeut,
fotvårdare eller har annan liknande kompetens är du eftersökt. Du kan jobba på en båt som kryssar
mellan paradisöar i Karibien eller som besöker Arktis. På båten är all logi som mat och boende ombesörjt,
din lön kan du spara till senare.
Bekosta ditt vanliga hem
Genom att inte sälja ditt hem har du en livlina kvar till det vanliga livet om det skulle visa sig att det
enklare livet inte riktigt passar dig lika bra som du hade tänkt dig. Om du hyr ut möblerat eller som en
korttidsuthyrning kan det också betyda en välkommen extra inkomstkälla. Glöm inte att uppge det till
Skatteverket på deklarationen!
På många platser är det bostadsbrist vilket gjort att priserna har stigit för att köpa en bostad. Om du
äger ditt hem kan du i dessa områden lätt hyra ut det med eller utan möbler. Många företag söker
bostäder åt sina anställda, det kan kännas som ett säkrare alternativ än att hyra ut till en privatperson.
Om du istället bor lantligt kanske du kan hitta en firma som hyr ut semesterbostäder som kan ombesörja
uthyrningen av ditt hem till turister och sköta städ och annan service som behövs.
Typ av boende – beroende på livsstil
Vilken typ av boende som du ska satsa beror helt på vad hur du tänkt att ditt friare liv ska se ut. Kanske
vill du arrendera mark på en vacker plats och odla grönsaker och röra dig i naturen mer, då kanske ett
tiny house som går att flytta med en lastbil är svaret för dig.
Om du istället tänker att du ska gästarbeta på olika stället och gårdar där du kanske kan få logi är en
mindre van eller ombyggd personbil som du kan sova i din grej. Då kan du långsamt ta dig mellan
arbetsplatserna och utforska vägen, kanske fricampa där det är tillåtet för att när du kommer fram bo lite
bekvämare.
Ska du bo heltid på vägarna kanske en lite större van eller husbil där du har toalett och dusch är det du
ska satsa på för att orka hålla ut en längre tid.

Börja med de små stegen
Sikta på din livsstil och börja med små steg, rensa hemma är en bra start. Oavsett vad du tänker dig i
framtiden kommer det inte finnas plats för mycket saker och att hyra förvaring är dyrt.
Kolla med din nuvarande arbetsgivare hur de ställer sig till din dröm, är de positiva? Grattis! Om inte är
det dags att börja leta nytt jobb där de stöttar dig i din strävan efter ett enklare liv.

