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RESOR |
Malin är en globetrotter
som älskar att ständigt se
nya platser. Här i Baía
Formosa, Brasilien 2021.
Karin och maken
Peter älskar att resa
ihop, här i Lattervik,
Norge 2019.

Karin och Malin fann
varandra i forumet:

– Att byta hus är
som att byta liv
House swapping har tagit Karin Åberg och Malin Theander
Nielsen till jordens nästan alla hörn. På köpet har de fått
massor av vänner runt om i världen – och fantastiska minnen
i bagaget. Tack vare pandemin började de även se på Sverige
med nya ögon. Näst på tur? Att byta hus med varandra!
AV MADELEINE JOSTEDT ULRICI FOTO: PRIVATA BILDER

l Karin Åberg bor i Luleå, har ett andra hem
i finska Lappland och byter regelbundet semesterhus med människor i hela världen sedan 17 år
tillbaka. Malin Theander Nielsen bor i Kullavik
utanför Göteborg och har ”houseswappat” i tio år.
De träffade varandra på en husbytarsajt för några
år sedan och tycker båda att house swapping
– eller home exchange som det också kallas – är det
allra bästa sättet att semestra.
Hur fann ni varandra i house swapping-djungeln?

Karin: Under pandemin råkade vi befinna oss
i samma forum på f lera olika ställen och jag
minns att den där Malin plötsligt dök upp överallt!
Man har generellt hängt i communityn mer,
särskilt en medlemssajt som heter ”People like us”,
och mött folk från hela världen.
Malin: Vi har nog båda blivit lite av ambassadörer
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MALIN NIELSEN
Ålder: 48.
Familj: Gift med Martin, tre barn
(Ebba, 11, Filip, 15, och Wille, 16).
Bor: I Kullavik, söder om Göteborg.
Gör: Är HR-chef.

Malin Nielsen och
hennes familj älskar
att hänga i Brasilien.

Husbyten hittills:

Spanien, Danmark, Österrike, La Réunion,
Kanada, Brasilien, Frankrike, Schweiz, Turkiet,
Gotland.

Bästa house swapping-minne:

Brasilien där vi bytt hus två gånger – ett helt
magiskt land med så mycket glädje. Vi har även
bytt hus på Kanadas västkust (Vancouver,
Whistler och Vancouver Island) – vi blev så förtjusta att vi började gå på husvisningar tills vi
insåg att det var lite långt bort för en sommarstuga … och ön La Réunion, söder om Mauritius,
utanför Afrikas östkust. Hade aldrig hört talas
om detta ställe när vi fick förfrågan om att byta
hus, men vilket magiskt ställe! Naturen är hänförande och människorna en mix av olika
världsdelar. Bildgoogla och åk!

En pool som ingår är
aldrig fel, tycker
Malins dotter Ebba.
Här i Baía Formosa,
Brasilien 2021.

Malin med familj på
Whistler Blackcomb
i Kanada 2018.

forts för den här formen av resande – det var inte så

många svenskar med på sajten från början men
nu är vi ett rätt bra gäng!
Vad är fördelarna med house swapping?

Malin: Jag älskar det. Det är ett sådant slöseri att
det ska stå en massa tomma hus när man har
semester. För oss handlar det om att man vill
lägga pengar på roligare saker än boendet under
semestern, exempelvis god mat och upplevelser.
Men man kommer också närmare det genuina
livet på platsen man besöker: snackar med grannarna, barnen kan hitta lekkamrater. När barnen
var yngre var det perfekt att byta hus med andra
barnfamiljer, med nya spännande leksaker och
barnanpassade hem. Många undrar om man
måste bo i ett jättef lott hus eller på någon känd
turistdestination för att få till
byten, men så är det verkligen inte. ”Det är sånt
känna varandra lite innan bytet
Det som är vardag för dig är jätteslöseri att det ska sker. Familjen från Panama var hos
spännande för någon annan! Vi
oss förra sommaren och innan dess
har dessutom blivit vänner med de stå tomma hus
vi i kontakt under kanske tre–
f lesta vi bytt med och med deras
under semestern” var
fyra månader. Man tar videomöten,
grannar på köpet.
pratar om vad som är viktigt, visar
Karin: Att byta hus med någon ger
upp stället för varandra. Nu har vi haft kontakt i
en ny dimension till resandet. Efter en halvtimme
ett år. Då hade jag känt mig mycket mer obekväm
är du på deras snabbköp, äter middag med deras
med till exempel Airbnb, där man hyr ut sin
grannar – personer som du aldrig har träffat. Och
bostad till vem som än betalar.
ja, en villa i Norrbotten kan vara lika mycket värd
Karin: Vi är Airbnb-värdar också, men precis som
som en lägenhet i Paris, beroende på vad man söker.
Malin säger ger det inte alls samma kontroll över
Hur känns det att släppa in okända människor
vem som ska bo i ens hus. Med house swapping
i sitt hem?
har jag kontakt med personer sen 2006: vissa
Malin: Vi är ju alla i samma sits! Ofta har man
lång framförhållning och möjligheten att lära
sporadiskt, många mer regelbundet. Man byter liv
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TIPS!
På facebook finns till
exempel ”Ska vi byta
semesterbostad med
varandra” med
10 800 medlemmar.
Här kan du prata
med andra reslystna
och ställa frågor.

RESOR |
Karin och killarna på Taffelberget,
Sydafrika 2008.

KARIN ÅBERG
Ålder: 53.
Familj: Maken Peter, två vuxna
söner, ett barnbarn och
en lurvig katt.
Bor: Utanför Luleå.
Gör: Är affärsutvecklare inom
destinationsutveckling.

Husbyten hittills:

Sydafrika, Frankrike, Sardinien,
Bali, Australien, Schweiz,
Italien m m.

Bästa house
swapping-minne:

med varandra, helt enkelt, och det mesta brukar
ingå: lakan, handdukar, ibland bil till och med.
Man kanske inte går och tar mormors sylt eller
löjrommen i frysen, men i övrigt lånbyter man
det mesta.

Karin med numera
vuxna sönerna
och en koala
i Australien 2006.

Sydafrika, där vi tillbringade jul
och nyår en gång, helt fantastiskt
på alla sätt. Jag minns även ett
byte med en familj i Puglia på
Italiens klack. Det var ett helt
fantastiskt hus och familjen har en
lägenhet i Rom också, som de har
bjudit oss till.

Karins och Malins
bästa house
swapping-tips

Vad tycker resten av familjen om house swapping?

Karin: Vi började när barnen var 4 och 6 år, så de
är vana. Min man var lite tveksam till en början,
men det gick snabbt över. Och upplevelserna har
ju verkligen lämnat spår – jag tänker på vår resa
till Sydafrika 2008 då barnen var 9 och 7 år.
Hushållerskan där, Dora, bodde i en kåkstad 7 km
bort, en sträcka hon gick varje väg till fots. Vi tog
med oss barnen dit en gång, så de fick se hur hon
bodde. De skänkte sina leksaker till hennes barn
innan vi åkte hem och jag tycker det var ganska
bra för dem att få se att allt inte är som hemma
i Sverige.
Malin: Min man har alltid gillat idén men var
också lite orolig i början. Våra barn var ett, tre och
fyra år första gången och husbyte har alltid varit
en självklar del av deras liv. En gång hyrde vi ett
hus i Kroatien och ägarna kom för att visa oss
runt. Våra barn blev helt förbryllade: ”Vad gör de
här? Varför är de inte i vårt hus?” ”Nej, vi hyr deras
hus”, svarade jag. ”Va?” undrade de, ”tyckte de inte
om vårt hus?” Vissa resor har etsat sig fast lite
extra för barnen. På La Réunion tränade killarna
fotboll med ett lokalt lag i några veckor, och
i Brasilien fick en av sönerna möjligheten att
träna med en akademi med killar som kom från
favelorna.
Finns det några nackdelar med house swapping?

Karin: Det är ju möjligen att man ju faktiskt sällan
får umgås med dem man byter hus med! Man lägger som ett pussel över hur de här människorna är
när man bor i deras hem men sen måste man

l VAR

fråga sina grannar där hemma om hur de
faktiskt var. Var de trevliga? Fasen också!
Malin: Bara det Karin säger – jag kan inte
se några andra nackdelar, nej!
Har ni bytt hus med varandra någon gång?

Karin: Faktiskt var det först under
pandemin som jag började tänka att man
kan byta inom Sverige! Så nej, inte än,
men nästa gång jag ska nedåt Göteborg
ligger det ju såklart väldigt nära till hands
att jag hör av mig till Malin!
Malin: Precis, 2020 bytte vi
med Gotland – ett jättehärligt byte! Och nej, vi har
TÄNK PÅ ATT
… ha respekt: Man
inte bytt med Karin
byter liv, helt enkelt.
än, men en vacker
Städa, tvätta, sköt om
dag vill jag så gärna
ditt lånehem som om
bo i hennes fantasdet vore ditt eget, så
tiska timmerstuga
kan du förvänta dig
i Lappland! l

ÖPPENSINNAD.
Det kanske inte blir exakt det
du trodde – det kanske blir
bättre!
l ÄRLIG KOMMUNIKATION.
Ju tydligare du är, desto
tryggare kan du känna dig
med vad du har utlovat och
vad du kan förvänta dig.
l LÄR KÄNNA VARANDRA
INNAN. Boka in ett zoommöte, skicka bilder, berätta
om dig själv och ditt hem!
l TA PÅ DIG TURISTGLASÖGON. Vad har du att
erbjuda, vad kan du
förväntas få i utbyte? Ta på
dig besökarglasögon, använd
dig av närmaste turistbyrå
för att få lite smaskig info att
locka folk med – man kan lätt
bli hemmablind.
l KOLLA UPP FÖRSÄKRINGAR. Särskilt i USA kan
det vara krångligt med lån av
bilar, osv.
l SPRID ORDET.
Ju fler som upptäcker
husbyte, desto fler
spännande hem finns det
att byta med.

detsamma tillbaka.
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