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Camilla, 50, sålde allt oCh bytte liv:

När Camilla lebert hirvis dåvarande man gick in i väggen insåg hon att paret inte var lyckligt, 
trots all materiell framgång. det blev början på ett nytt liv. hon sålde av allt, hittade så småning-
om en ny kärlek – och njuter i dag av livet som digital nomad. 
Av Colette van luik foto kristian pohl, privata

 På ytan såg det så fint ut. Camilla 
Lebert Hirvi och dåvarande maken 
Stefan hade framgångsrika karriärer med 
många resdagar. Sommarstugan på Ingarö 
på Värmdö renoverades och byggdes ut till 
villa. Och de hade lilla dottern Thelma. 
Men också höga kostnader och stora lån 
och tvingades jobba mer och mer. En dag 
1999 gick Stefan in i väggen.

– Hans kris smittade av sig på mig. Jag 
började ifrågasätta vad vi höll på med. 
Innan tyckte jag att jag hade världens 

roligaste jobb som framgångsrik utbild-
ningskonsult och var nöjd för att vi hade 
två bilar, båt, åkte på utlandssemestrar, åt 
på fina restauranger … Men vi levde 
i en chimär, insåg jag. Vi var belånade upp 
över öronen och jag gjorde inget annat än 
att jobba. Jag träffade knappt min man 
och dotter och vännerna såg jag inte alls.

För att vila upp sig åkte familjen på 
semester över millennieskiftet. De ham-
nade på lugna Koh Lanta i Thailand.

– Jag började tänka över mina val och 
prioriteringar och ställde frågor som: Vem 
är jag? Vad vill jag få ut av livet? Vad är 

jag bra på? Vad är jag rädd för? Vad kan 
jag bidra med i världen?

– Vi började leka med tanken att stanna 
och ta en ”thaimout”, en längre paus i livet 
i Thailand …

Hur länge kunde de vara borta? Tre 
månader? Sex månader? Kanske för gott? 
Efter att ha gett en hotellchef i Koh 
Lanta en del goda råd och tips om hur 
han borde göra med sin verksamhet, åkte 
familjen hem med ett muntligt löfte om 
att få bo och äta billigt på hans hotell om 

de fortsatte att coacha honom.
Väl i Sverige undrade de hur de skulle 

göra med sitt nyrenoverade hus. Och med 
alla saker? De bestämde sig för att sälja 
allt, utom det som rymdes i tre ryggsäckar. 
Plus en kartong med sexåriga dotterns 
gosedjur och några fotoalbum.

– Vi ordnade loppis i trädgården och sålde 
av allt. Sedan åkte vi med var sin enkelbil-
jett till Thailand. Vi slog bort alla tankar på 
att de inte ”går” att flytta när man har barn. 
Varför skulle inte det gå?  Thelma skaffade 
sig snabbt nya vänner och fick dessutom mer 
närvarande och glada föräldrar.

De första fem åren bodde familjen på 
15 kvadratmeter och ägde bara det de 
verkligen hade nytta av. För att ordna 
skolgången för dottern anställde paret en 
svensk lärare. Två andra familjer fick höra 
talas om det och bestämde sig för att 
också bryta upp från Sverige och flytta 
till Koh Lanta. Första året hade Camilla 
och Stefans skola nio elever, snart växte 
verksamheten och fick 200 elever. Skolan 
blev en av de största svenska utlandssko-
lorna i världen. Som de entreprenörer de 
är, kom Camilla och Stefan sedan på att 
de även skulle kunna hjälpa svenskar att 
arrangera bröllop på plats i Koh Lanta.

Camilla och Stefan fick ett barn till, 
sonen Oliver. På många sätt levde Camil-
la äntligen sitt drömliv. Men då bestämde 
sig paret för att skilja sig.

– Det fanns ingen passion eller kärlek 
kvar mellan oss men vi var bästa vänner. 
Så vi separerade, hade gemensam vårdnad 
om barnen och fortsatte att jobba ihop.

När Camilla varit skild i sex månader 
surfade hon omkring på en dejtingsajt. En 
nyskild Eric i Örebro dök upp. De bör-
jade mejla och chatta och till slut började 
de ringa för att få höra varandras röster.

– Vi blev tokkära och jag insåg att jag 
måste träffa honom. Den 10 maj 2005 
klockan 11.35 rullade mitt tåg in på Örebro 
central. Det sa klick mellan oss även i 

”Vi ordnade loppis i trädgården och sålde av 
allt. Sedan åkte vi med var sin enkelbiljett”
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Jag är en 
digital nomad” 

Jobba går 
lika bra 
i Sverige  ... 
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... som i 
Grekland ...

Camilla har sitt 
kontor i datorn.

... eller på en 
strand  
i Thailand.
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NamN: Camilla Lebert 
Hirvi
Ålder: 50 år. 
Gör: Livsdesigner, 
parterapeut, digital 
nomad, driver peelitoff.
net. 
Bor: Rhodos i 
Grekland.
Familj: Maken Eric, 
dottern Thelma, 19 år, 
och sonen Oliver, 12 
år, från ett tidigare 
förhållande.

Jag är en 
digital nomad” 
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har du gjort 
eN Nystart?

 Har du gjort en nystart i livet som du vill 
dela med dig av? Hör av dig till oss så har du 
chansen att få berätta om din resa i tidningen. 
Mejla red@topphalsa.se eller skicka ett brev  
till ToppHälsa, 105 44 Stockholm. 
Märk ditt brev ”nystart”.

verkliga livet och efter 13 dagar 
frågade jag om han ville följa 
med mig till Thailand!

Eric, som bara varit utom-
lands en enda gång, flyttade till 
Thailand och levde ett enkelt 
liv med Camilla. De gifte sig 
och jobbade tillsammans med 
Camillas exman i företaget.

Där kunde historien om 
Camillas nystarter vara slut. 
Men så är det inte. Efter elva år 
i Thailand bestämde sig hennes 
exman för att flytta till Sverige 
med dottern, som då gick på 
gymnasiet. Sonen blev kvar 
hos mamma i Thailand, men 
Camilla kände att avståndet till 
dottern blev för stort och ville 
flytta närmare, men inte bo 
i Sverige. Camilla och Eric 
sålde sina verksamheter och 
saker och sa upp sitt hus och 
flyttade till Rhodos med Oliver.

– När jag var ung hade jag 
jobbat som reseledare i Grek-
land och betraktade det som mitt andra 
eller tredje hemland. Dessutom såg jag 
möjligheter i ett land i ekonomisk kris, 
bland annat är det billigt att hyra hus där.

Nu bor paret i ett 240 kvadratmeter 
stort hus på stranden. Varje morgon 
vaknar Camilla till ljudet av vågorna. 
Hon umgås med vänner, både inflyttade 
och greker, tränar, går långa promenader 
i olivlundarna, yogar, badar i havet och 
njuter av livet. 

Hon livnär sig som ”digital nomad”, 
vilket innebär att kontoret är i datorn och 
hon kan jobba var som helst i världen. 
Hon är en så kallad livsdesigner och hjäl-
per andra att bli platsoberoende och finna 

det de verkligen passioneras av.
– Jag hjälper människor att förverkliga 

sina drömmar. Det är så många som går och 
harvar i en tillvaro de inte trivs med.  

Förr var det mest unga IT-killar som 
stack till Asien för att programmera som 
kunde kalla sig digitala nomader, nu kan 
nästan vem som helst göra det, menar 
Camilla.

– Det handlar om att hitta det man brin-

ner för och paketera det på rätt sätt. Själv 
håller jag till exempel föreläsningar på 
nätet, så kallade webinars, där jag hjälper 
människor att marknadsföra sig själva. 
Och jag jobbar även som parterapeut via 
Skype, vilket många upplever som avslapp-

nat eftersom de kan sitta hemma vid 
datorn istället för att ta sig till en terapeut.

Dessutom arrangerar Camilla skrivar-
kurser i Thailand med Alexandra Pascali-
dou som lärare och yogaresor i Grekland 
och Thailand med Malin Berghagen 
som instruktör. Bara fantasin verkar sätta 
gränser för Camilla.

   – Jag har aldrig ångrat mitt beslut 
att lämna Sverige och släppa begäret till 

materiella saker. Jag vill inte äga, då blir 
jag ofri. Det har gjort mig lugnare och jag 
har tilltro till att det som sker det sker, 
och att jag alltid kommer att hitta nya 
vägar ut ur problem.
   – Visst har jag gått igenom många 
tunga perioder under åren utomlands, till 
exempel tsunamin i Thailand och jag har 
blivit utsatt för bedragare som snudd på 
gjorde mig utblottad. Men jag är obotlig 
optimist och ser ljuset även i kriser. Jag 
har lärt mig att ingenting blir som man 
tänkt sig, ibland blir det faktiskt bättre! 

”Jag vill inte äga, då blir jag ofri. Det har gjort 
mig lugnare, det som sker det sker ”

Camillas 
Nystarts-råd:
• Ställ FrÅGor till diG Själv: 
Vad vill du, på djupet, ha ut av livet? 
Om du hade sex månader kvar att 
leva, vad skulle du göra?
• täNk utaNFör ditt Cv. Vad 
brinner du för, egentligen? Har du till 
exempel en fritidsaktivitet som du 
skulle vilja och kunna jobba med?
• du är uNik! Alla har något som de 
kan bidra med och som gör just dem 
unika, det kan vara en viss bakgrund, 
speciell erfarenhet, annorlunda 
kompetens. Hitta det!
• FiNN paSSioNeN! Känner du ingen 
passion och vet inte vad du vill? Då 
har du antagligen tryckt tillbaka 
passionen för länge. Börja göra saker 
som du känner för och inte som 
förväntas av dig.
• FokuSera! Har du en jobbidé, 
ägna ett par timmar i veckan åt den. 
Bygg sakta upp verksamheten lite vid 
sidan om. Steg för steg tar du dig 
mot ditt mål om du fortsätter att 
fokusera.

Camilla har flyttat runt 
i världen ett par gånger 
vid det här laget.
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