
SLIP DIG SELV FRI SOM 
DIGITAL NOMADE
FOREDRAG AF MILLE SJØGREN



Verden blev remote overnight



Mille Sjøgren, 45 år mor til Vigfus og 


Elva og gift med Kristian


Har boet 5 år i Spanien 


og rejst jorden rundt i et år + det løse


Voiceover artist og stifter af 


millespeak, og freeliving.dk


Foredragsholder, podcast 


den digitale nomade, og 


forfatter til bogen digitale nomader


http://freeliving.dk
http://freeliving.dk




















Hvad betyder det at være digital nomade, og hvilke krav stiller det? 





Hvorfor det er en god ide at tænke digital virksomhed fra start. 

• Pandemier bliver måske hverdag.  
• Du kan samle dine produkter/ydelser/viden en gang og sælge  
    det igen og igen og tjene penge imens du sover.  
• Giver dig frihed til at leve og arbejde, hvor i verden du vil. 
• Fordi der kun er 24 timer i døgnet - tiden er en vigtig faktor 
• Friheden til at lave andet, imens forretningen kører.  

Eventyret - Panama 







Eksempler på digitale forretninger:

På Freeliving er der Marie, der er uddannet tekstildesigner og hun er flyttet til Portugal og vil starte en 
online butik af salg af portugisiske vine. Hun lader sig ikke begrænse af sin uddannelse, men prøver sig 
frem. 

En anden er advokat og har stiftet Netjuristerne, det vil sige, at alle hans kunder er online, imens han 
arbejder fra Bali. Han bruger sin uddannelse, men droppede de store advokatkontorer til fordel for en 
selvstændig virksomhed og friheden.

Anja har sadlet helt om og har forladt et servicejob. Nu er hun gået all in på illustratordrømmen, købt en 
van og vil ud i verden med sine børn.

Louise er kok og restaurantejer, hende har vi hjulpet med at lave et online madunivers for børn. Vi havde 
hende igennem HotChair og fik sammen med hende og vores andre medlemmer udviklet en fed 
forretningsplan.  

Mille som speaker - det lå ikke i kortene at jeg skulle kunne tage mit studie med i verden. Men jeg valgte 
det og eventyrer til. 













Hvorfor kan det give mening for arbejdsgiverne at lade deres medarbejdere få mere frihed. 



Andre åbenlyse fordele ved at lade sine medarbejde arbejde remote eller selv vælge det til i sin freelance forretning

• Du får gladere og mere produktive medarbejdere 
• Du sparer tiden på transport (hvilke kan betyde meget for den enkelte og virksomheden)  
• Du giver dine medarbejdere tillid og dermed frihed 
• Du får mere frihed til at dyrke andet end dit arbejde 
• Du bestemmer selv dit livsdesign 
• Du får mere frihed, til at bestemme hvordan, hvornår og hvorfra du arbejder. 
• Tid med din familie 
• Du kan hyre de mest kompetente mennekser 
• Dine medarbejdere er mindre syge 
• Kan være C02 besparende, hvis du arbejder remote 
• Spare udgifter for virksomheden 





Du kan også få inspiration i min podcast den digitale nomade

Hvis du vill med på freeliving.dk brug  

koden digitalnomade

Foredragsrabat på bogen 
digitale nomader 
Normalpris 299.  

Til dig 150 kr 
Brug koden  

digitalnomade

http://freeliving.dk
http://freeliving.dk

