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Om någon skulle tvivla på Gunhild Stensmyrs kunskap om konst eller hennes förmåga att driva igenom sina idéer behöver
de bara kliva in på Arthotel Tornedalen
för att omvändas. Det är sällan man ser så
många tidiga verk av samtidskonstnärer på
en och samma plats. Och framför allt inte
på ett hotell.
Gunhild guidar runt mig och berättar entusiastiskt om konstsamlingen. Hon är lika
entusiastisk inför konsten som jag som ser
dem för första gången.
Hon verkar själv drabbad av tavlorna, fotografierna och skulpturerna. Gunhild frågar
med utropstecken. ”Visst är den bra! Är
den inte fantastisk!”
Hade hon varit försäljare hade jag köpt
något direkt. Men det enda Gunhild säljer är drömmen om konsthallen. Att hon
redan nu öppnat ett hotell på en av de
vackraste platserna man kan tänka sig och
fyllt det med konst som skulle få de flesta
storstadsgallerister att gråta av avund är
inget hon skryter med. Det verkar nästan
som en självklarthet i hennes värld att efter
en framgångsrik karriär som curator och

konsthallschef flytta upp till Risudden och
bli en av cirka 60 invånare, öppna ett hotell som håller hög internationell standard
och samtidigt börja samla in de cirka 60
miljoner som krävs för att bygga Konsthall
Tornedalen.
När jag tänker på hur man bäst ska beskriva Gunhild för någon som inte vet vem
hon är prövar jag utslitna ord som entreprenör och eldsjäl, ord som entusiasmerande och engagerande. Men det är när jag
läser på om Risudden som jag hittar rätt
ord. På finska och meänkieli heter platsen
Vitsaniemi eller Vittaniemi. Niemi betyder udde och andra halvan betyder vidja.
Vidjorna håller saker på plats. De är starka
och smidiga och går inte sönder av yttre
slitage. De går att göra korgar man bär
saker i och de används för att binda fast
grenarna i gärdsgårdar. De stagar upp och
skyddar saker.
Hur hamnade du i Risudden?
Ursprungligen är jag från Hedenäset så jag
har bara imponerats av platsen på håll tidigare, det är oerhört vackert vid älven och
Finland på andra sidan.

Att växa upp i Tornedalen idag och bli
konst- och kulturintresserad har ju blivit
så mycket enklare i och med internet och
det enorma medieutbud som är tillgängligt hela tiden, men hur hittade du till
kulturen och konsten?
Pappa var väldigt noga med att vi skulle
läsa. Han sa tidigt till mig och mina syskon
att vi var stora nog för att gå över från Pippi till att läsa Vilhelm Mobergs Utvandrarserie så då gjorde vi det.
Så din pappa var en läsande
person själv?
Över huvud taget så var
bildning väldigt viktigt
hemma. Det vi läste
och de filmer vi såg var
inte bara underhållning eller verklighetsflykt.
Kultur har alltid varit
ett sätt för mig att lära
känna mig själv. Det är
något man aldrig blir
klar med såklart men
kultur vidgar ens intellekt under hela livet.
Innan tv:n kom brukade vi sitta på kvällarna
och han hade frågesport med oss, lite ”Vart
är vi på väg?” och det var väldigt kul, han
var så bra på att berätta, men hela tiden lärde jag ju mig också något. Allmänbildning
var oerhört viktigt.
Jag tycker ett konstverk kan vara lika komplext som en människa, det finns olika sidor att lära känna och alla har sin egen bild
av vad ett konstverk handlar. Det väcker
olika frågor oss alla. Det är det som fascinerar mig.

Är kultur samma del av dagens bildningsideal tycker du? Läser företagsledare
och politiker romaner och går på konstutställningar?
Vi har ju Lars Strannegård som är rektor
på Handelshögskolan i Stockholm som
har infört en kulturell bildning bland eleverna, dans, teater, musik, litteratur men
kanske framför allt konst eftersom han
själv är konstintresserad. Konst får ens kreativa del av hjärnan att utvecklas, det går
inte i något yrke att bara vara teknisk och
logisk. Oavsett om man är vetenskapsman
eller ingenjör så måste man kunna tänka
kreativt, det är ytterst
ovanligt att människor
som är framgångsrika
inom något fält inte är
kulturintresserade.
Känner du dig aldrig
nedslagen i arbetet
med konsthallen? Du
verkar ju ha oändligt
med energi men är det
så hela tiden?
Jag kan bli lite sårad
när jag stöter på ett
motstånd kring vad
kultur faktiskt betyder
för människor, hur viktigt det är för så många.
Varför tror du att det underskattas?
Vi lever i ett samhälle som präglas mycket av manliga strukturer och Tornedalen
är verkligen inget undantag från det. Det
ligger som ett lock på allting, det manliga
sättet att vara på är sådan stark norm. Kultur förknippas med traditionellt kvinnliga
värden. Kultur anses vara lite knapsu, lite
konstigt, knäppt och fjantigt, så den tillåts
inte.

Det finns kvar en tråkig syn i samhället på
den som går på opera eller säger att den gillar poesi, man tycker att den anser sig vara
förmer än andra och att den gör sig till.
Och det är därför vi behöver kulturinstitutioner tycker jag. Utan biblioteken hade
Sverige sett förfärligt ut. Det är en frizon
att kunna gå dit och låna böcker och läsa
och prata med någon som kan böcker.
Men vi behöver också institutioner för den
sociala biten av kultur, för samtalen. Bara
vi läst lokaltidningen så har vi ett behov
av att prata om vad vi känt och tänkt. Där
kan konsthallen spela en oerhört stor roll
för konst väcker samtal om alla möjliga
ämnen, idéer och känslor.
Och det behöver inte vara något komplicerat, bara att man sakta men säkert kommer
upptäcka att det finns en sådan plats kommer göra stor skillnad på lång sikt, att det
finns en plats där frågor och tankar väcks
och där ingen ser ner på den som vill prata
om det.

Det finns en parallell till det du säger om
manliga normer tänker jag i det att arbetet i hemmet inte ansetts som ett riktigt
jobb. Den synen finns ju på kulturarbete
också, det är inget riktigt jobb i mångas
ögon.
Ja, och det är samma med besöksnäringen
som jag också är en del av med Arthotel
Tornedalen. Besöksnäringen är en basnäring men anses inte vara det utan någon
sorts hobby trots att den skapar väldigt
många jobbtillfällen. Kultur och besöksnäring anses inte vara en del av näringslivet,
varför är det så? De borde vara självklara
där, de är inte annorlunda, det går att mäta
samhällsnyttan och ekonomin med kulturen men man gör inte det på samma självklara sätt.
Att Tornedalen är med i namnet, var det
en lång process med reklambyrå eller
hade du en massa idéer som skrotades?
Nja det tog väl 20 sekunder ändå. Det
finns ju konsthallar som bär olika personers namn men jag har aldrig känt att det

är min konsthall, jag är inte så viktig. Det
här är något för de som ska besöka den, för
Tornedalen, så jag har inte ens tänkt på något annat.
Det är inte Risudden, Övertorneå eller
Pajala eller Haparanda eller jag som är i
fokus. Det är Tornedalen som människor
ska besöka.
Namnet ska inte översättas heller. Det ska
heta så överallt och folk kommer att kolla
upp vad det är.
Varför behöver det byggas en helt ny
byggnad för Konsthall Tornedalen? Varför inte bara använda en befintliglokal?
Det där är en viktig fråga, vi behöver en institution som utbildar. Som är en fast plats
som är välkomnande.
Bildkonst är väldigt lätt att avfärda, att
bara stressa förbi om man är ovan. Men i
en konsthall som är byggd för det ändamålet kan vi skräddarsy hela upplevelsen från

det att en besökare kliver in till caféet där
man kan sitta och prata om sin upplevelse
efter. Det ska vara välkomnade, vi ska ha
guider på plats. Det ska inte vara ett vitt
kallt rum som man är rädd för att gå in i
som det kan vara på ett galleri. Jag avskyr
sån snobbism. Det här är till för besökarna, för människorna i Tornedalen.
För dig verkar det så självklart att den
ska byggas. Och det verkar som att du
verkligen fått med dig väldigt många på
de här åren sedan du började jobba med
konsthallen. Nu är du inte längre ensam
om att prata om konsthallen som att den
redan är på plats.
Ja det har funnits tusen anledningar till
att sluta, och då menar jag verkligen tusen
men jag har hela tiden sett den framför
mig. Men man kan inte stoppa vid de här
hindren, den finns ju redan, den är där.
> www.konsthalltornedalen.se
> www.arthoteltornedalen.se
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Torneälven flyter stilla förbi det röda
huset i trä där det engelska paret Paul
och Maria Roberts bor och driver sitt
företag The Friendly Moose. Här erbjuder de semesterupplevelser med tillgänglighetsanpassat boende av hög kvalité för, speciellt inriktat mot resenärer
med funktionsvariationer.
Paul: Jag har en bakgrund som tenniscoach,
specialiserad på tennis för funktionshindrade, och Maria var receptions- och restaurangchef för ett hotell i Cornwall. Vi
bestämde oss för att kombinera våra kunskaper och passioner, och våran kärlek till
norra Sverige, och där föddes idén till The
Friendly Moose.
Maria: Vår idé var att starta ett tillgänglighetsanpassat pensionat och besöksnäringsföretag som tillgängliggör sevärdheterna
och upplevelserna i Lapland – så att de
passar alla.
Namnet The Friendly Moose kom från
kärleken till det majestätiska djuret, älgen,
och paret är stolta över sitt välkomnade
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och vänliga sätt – vilket de verkligen är.
Den brittiska artigheten och den varma,
genuina miljön får vem som helst att slappna av. Det här är viktigt för resenärer som
besöker Övertorneå och regionen. Ofta
är gästerna inte vana vid vinterns snö och
kyla, eller det eviga ljuset under sommarmånaderna, och det är avgörande för gäster med funktionsvariationer.
Paul: Det är så många praktiska detaljer att
tänka på, exempelvis hur en rullstol fungerar i snön, tillgänglighetsanpassad transfer
från flygplatsen och hur man tar sig i och
ur en hundsläde. För personer med funktionsvariationer som inte är fysiska, men
mentala, så är det viktigt att skapa en trygg
miljö där de vet att vi förstår dem och har
erfarenheten att möta varje person på deras egna villkor.
Maria: Det finns tillgänglighetsanpassade
hotellrum i området, anpassade för rullstol, men inte mycket mer. Vi vill ge alla
en möjlighet att komma ut i vildmarken, se
norrskenet och uppleva naturen.

PA U L O C H
MARIA ROBERTS
FA M I L J
D Ö T T R A R N A C H L O E - A N N ( 21 )
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FIRADE NYLIGEN DERAS
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Att starta företag och flytta till ett nytt
land med annorlunda kultur var en ny utmaning för paret Roberts. De ville uppleva
något nytt innan det skulle vara försent,
och med Pauls passion för norra Europa
började de leta efter en fastighet som kunde kombinera både företaget och deras privata bostad.
Paul: Vi tittade på hus över hela Swedish
Lapland och föll för detta i Övertorneå.
Fastigheten var nästan halva priset i jämförelse med liknande hus i Kiruna, och Övertorneå har även de lummiga skogarna som
fjällen inte har.
Maria: Huset var i stort behov av renovering och anpassning, som att bredda dörrarna, anpassa badrummen och installera
en ramp. Precis som vid alla renoveringar
så var det både kaotiskt och roligt, och vi
lyckades att färdigställa det innan våra första gäster anlände i december 2018.
De är båda väldigt tacksamma för all hjälp
de fått från andra företagare och grannar,
samt kommunen och besöksnäringsorganisationer.

Paul: Det var en utmaning att flytta till
Sverige, inte bara på grund av livsstilsförändringen och de olika säsongerna…
Maria:Som att skotta snö hela vintern!
Paul: Och att förstå hur allt fungerar med
personnummer, Skatteverket, Bank ID…
Kommunen har varit väldigt hjälpsamma
och guidat oss genom processen. De har
näringslivsutvecklare och strateger som är
villiga att göra det lilla extra och hjälpa dig
att komma tillrätta.
Det finns också riktigt bra nätverk inom
besöksnäringen, som Heart of Lapland,
och en lokal destinationsutvecklare som
är specialiserad på vår bransch och förstår
våra behov.
Maria: Vi samarbetar även med en turoperatör från Storbritannien som är specialiserad på tillgänglighetsanpassade semesterresor. Nu arbetar vi mot att sista raden
blir stabil.
Paul: Och på att förbättra vår svenska!
> www.thefriendlymooselapland.com
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Klassiskt men innovativt låter som en utsliten klyscha. Jag funderar på andra motsatsförhållanden som beskriver designduon.
”Stad möter landsbygd” känns om möjligt
ännu mer uttjatat.
Men det är motsatser jag tänker på när jag
träffar Johan och Nina Kauppi, inte bara
för att de valt att fotograferas vid forsen
Kattilakoski som rinner på trots att termometern visar minusgrader. På samma sätt
som forsen är både svensk och finsk, både
frusen och forsande, är Kauppi & Kauppi
lika mycket stad och land, deras formspråk
lika klassiskt som det är innovativt. De gör
produkter som ser tidlösa och självklara ut
men när man tänker efter så kan man inte
riktigt minnas att man sett något liknande
innan.
Tittar man igenom deras produktion skulle en röd tråd vara enkelhet och hållbarhet
i ordets alla bemärkelser, allt från material
till livslängd är noga genomtänkt.

Samtidigt lyckas de också skapa intressanta berättelser genom till synes vardagliga
föremål som lampor, utegym och ljudabsorbenter.
1961 sjunger Audrey Hepburn låten Moon
River i filmen Breakfast at Tiffany’s. Sedan
dess har Tiffany’s varit lika förknippat med
New York, lyx och romantik som kyssar i
regn är förknippat med romantiska komedier. Ändå är det i Tornedalen som Nina
Kauppi designat många av de smycken som
senare hamnat i världens mest kända blå
askar i världens mest urbana skyltfönster.
När jag lyssnar igenom vår intervju tänker
jag på att alla motsatser brutits så enkelt
av Johan och Nina. ”Tänk att vara så lokal
men ändå kunna jobba globalt”, säger Nina
vid ett tillfälle. Som Tornedaling blir man
stolt över att höra henne prata så självklart
om att Niskanpää är lika nödvändig för
deras arbete som New York, Frankfurt och
Malmö.

Ville du bli konstnär till en början?
Nina: Jag flyttade till Göteborg från Malmö som 19-åring. Jag började på Dômen
konstskola med skulptur och sedan gick
jag på Hovedskous som idag heter Göteborgs konstskola. Jag kände ingen där men
det var fantastiskt, det var första gången
jag på riktigt delade mina intressen med
andra på det sättet.
Fokus då var att komma in på högskolan
och detta var vägen in visste man. Det var
väldigt få som kom in på utbildningen för
smyckesdesign, snittet ligger på kanske fem
per år, så man behövde de där åren för att
utvecklas.
Har du alltid velat syssla med form på
något sätt?
Nina: Jag kommer från en familj av trädgårdsmästare, så jag skulle bli trädgårdsmästare också från början och har jobbat
som florist under hela uppväxten. Det
finns verkligen en romantisk bild av att
jobba med blommor och odling men det
är en stor utmaning att veta att du har till
exempel ett bröllop om sex månader som
du ska göra blommor till men du kan inte
göra något förrän den dagen.
Det är nästan som scenkonst på det sättet att man bara kan öva sig inför den dagen det är skarpt läge.
Nina: Ja, men samtidigt färg och form.
Hur har ni hittat fram till design? Har ni
både gått via konsten?
Johan: Jag är uppvuxen i Juoksengi och var
nog bara han som gillade att teckna och
tänkte väl som barn att antingen målar
man tavlor eller så gör man illustrationer.
Sättet jag upplevde konst på var genom
illustrationer i jakttidningar och veckotidningar. Då hade man ju inte koll på att det

fanns en hel palett av yrken att välja på som
tecknandet kunde ta en till.
Jag läste väldigt mycket i gamla klassiska
jakt- och fiskeböcker. Hans Liedman var
en favorit.
Nina: Och Brusewitz.
Johan: Ja precis, Gunnar Brusewitz är en
fantastisk blyertstecknare.
För mig var det långt bort att jobba med
något kreativt över huvud taget så jag började plugga till mattelärare, ett praktiskt
och rekordeligt yrke. Min farsa är mattelärare också så både jakt och matte kom från
honom.
Men så ingick det drama och bild i grundutbildningens pedagogiska delar och det
intresserade mig så mycket att jag faktiskt
hoppade av och gick istället ett år på folkhögskola och försöka utforska vad det där
intresset var. Efter det gick jag på Nordiska
konstskolan i Kokkola i Finland som nu
tyvärr inte finns kvar. Det var en jättefin
skola, där gick jag ett år och upptäckte nog
design på riktigt under det året. Man behövde inte som en konstnär och göra upp
med något eller jobba med sig själv och ha
ett personligt tema. Med design öppnades
en hel värld för mig, man får lösa problem
och producera kreativa upplevelser och föremål istället.
Var det något särskilt på skolan som
gjorde att du styrde över till design?
Johan: Kanske inte utbildningen i sig men
vi brukar prata mycket om vilka människor
vi mött under vägen och en på skolan som
gick i en klass över mig hade siktet inställt
på design sedan många år och genom honom kom jag in på den vägen.
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Nina: Det är väldigt viktigt med de här
skolorna eftersom det uppstår så många
samtal. Vi träffades under andra året på
Högskolan för Design & Konsthantverk
och då blev det ju skytteltrafik mellan källarplan, där jag satt på smyckesdesignavdelningen, till vindsplan där Johan satt. Vi
fick nästan dubbla utbildningar på så sätt.
Jag har haft svårt att hitta bilder på dina
smycken när jag letat. Vad är det för typ
av smycken du gör?
Nina: Anledning till det är att jag tidigare
jobbat som inhousedesigner och nu på
konsultbasis med Tiffany & co.
Så det finns ett rikligt omfång på smycken jag gjort
över hela världen men
det är ingenting som
bär mitt namn.
När ni jobbar tillsammans i gemensam studio, börjar
ni från ingenting då
eller med en produkt
som ska förbättras eller
hur går det till rent praktiskt?
Johan: Jag tycker man kan koka ner det till
två olika sätt. Antingen ringer eller mailar
ett företag som har ett visst behov eller så
har vi en idé på en produkt som vi tycker
skulle passa till ett visst varumärke och då
hör vi av oss till dem med det.
Nina: Vi brukar börja med att försöka se
ett behov eller en förändring som behövs.
Till exempel utegymmet Kebne som vi
gjorde för Nolia Industrier i Malmö.

Ursprunget till den är att vi gick Kungsleden alldeles innan vi flyttade till New York
eftersom vi kände att vi behövde en dos av
motsatsen till all betong vi skulle omge oss
med sen i stan.
Det som är fint med att gå Kungsleden är
att alla gör det på sina villkor. Ung som
gammal. Man arbetar med sin egna förutsättningar.
Johan: Vissa vill bara ha det mysigt, vissa
vill slå rekord.
Nina: Exakt. Sedan när vi flyttade
till New York drogs vi med i
en kultur där man tränar
mer offentligt.
Johan: Det är inte
konstigt eller pinsamt att ta med
hantlar eller lägga ut
en yogamatta någonstans i det offentliga
rummet. Något som
vi i Sverige kanske skulle
tycka är lite märkligt eller
privat.
Nina: I Frankfurt finns det träningsredskap utställda och de ser ju nästan ut som
tortyrredskap. Nä men skämt åsido så är
tyskarna väldigt bra att konstruera perfekta maskiner men de passar inte riktigt
någon. De är för tunga för nybörjare och
lite för lätta för de som tränar på en väldigt
hög nivå.
Johan: Eftersom de måste vara vädertåliga
och har många rörliga delar så ser de väldigt klumpiga ut.

Ja just det, det är mer en estetik som bara
råkat bli eftersom funktionen gått först.
Nina: Vi tänkte på det här, hur skulle vi
göra träningsredskap så att de blev lite mer
som en skulptur, eller kanske snarare som
en möbel.
Johan: Om man ska göra ett utegym från
början, om man börjar helt från noll, hur
skulle det se ut då? Om man låter bli att
börja med ingenjörskonsten och istället
utgår ifrån design, vad kan det bli då?
Nina: Och då blev resultatet fem olika enheter, baserade på Kebnekajses triangelformer, ett
stiliserat bergslandskap.
De har en självbärande konstruktion och
går också att bulta
fast på trädäck just
därför.
Man behöver inte gjuta några betongfundament.
Johan: Inga rörliga delar
heller. Man arbetar bara med sin
egen kroppsvikt.

tänkte på är att det nog är första gången
jag velat ha en instruktionsmanual inramad på väggen.
Johan: Vad roligt att höra. Det känns jättekul.
Jag kan ingenting om gym men de få
gånger jag varit på ett så blir jag ju nästan rädd för att göra fel, rädd för att sitta
bak och fram eller göra illa mig på något
sätt.
Johan: Det där var något vi pratade väldigt
mycket om.
Nina: Ja, det ska inte bara
finnas ett enda sätt att
göra rätt på till exempel.
Johan: Jag som är
kort har ofta problem
i traditionella gymmaskiner. Det är svårt
för en maskin med rörliga delar att fungera på
alla typer av kroppar. Sedan ville vi också att det ska
gå att prova sig fram mycket själv
vilket vi hoppas kunna uppmana till.

Nina: Eftersom den inte enbart signalerar
träning och gym så avskräcker den inte
från att någon bara sätter sig där och fikar
heller, och den kan antingen smälta in i
omgivningen eller sticka ut om man väljer
den gula.

Nina: Eftersom man bara tränar med sin
egen vikt så finns det ingen risk att skada
sig eller klämma sig eller så.

Ja jag gillade den gula. Det är nog första
gången i mitt liv jag blivit glad av att se
ett träningsredskap. En annan sak jag

Johan: Motivet, de här trianglarna från
fjällandskap, eller platåer av snödrev, är en
berättelse om vår landsända.

Varför är det viktigt för er att den heter
just Kebne?

Det är former som finns i ett norrländskt
landskap. Och de historier vi har kring något vi gjort angår folk har vi märkt. Det är
ganska märkligt men häftigt att kunna berätta om sitt hem genom ett utegym.
Så då är er storytelling inte bara något
som kommer till i efterhand i marknadsföringen.

Electric är en del av en produktionsindustrihistoria i norra Skåne. Man började
bryta kaolin därdet för 100 år sedan i något som hette Iföverken. De egenskaper
som det materialet hade var perfekta för
armaturer eftersom de var isolerande när
det gäller ström och vatten och vind så de
sitter i vart och vartannat badrum.

Johan: För oss är det faktiskt djupt förankrat i själva skapandeprocessen, från
skiss och idé till färdig produkt.

Johan: Även alla gamla säkringar görs med
det här materialet. De är så självklara så
man tänker inte ens på dem men alla har
sett dem.

Nina: Det är alltid med och väldigt viktigt
för att det ska bli bra. Det är viktigt att
själv förstå varför man gör något också och
vad det är man gör. Som nu har vi precis
varit med och lanserat en kollektion med
belysningsarmaturer som vi gjort tillsammans med det gamla klassiska Ifö Electric
som nästan är en del av folkhemmet. Ifö

Nina: Man kan ibland få i uppdrag att
göra en så kallad designvolt som innebär
att man gör något lite crazy som sticker
ut, kanske något med en befintlig produkt,
men det kändes inte alls som något för oss.
Vi ville känna att vi kunde tillföra något,
hur motiverar vi att vi ska göra en ny produkt, det är en fråga vi alltid ställer oss.

Det vi fastnade för här var bland annat
porslinets egenskaper när det gäller hållbarhet. När man pratar om hållbarhet kan
man ju antingen tänka att det ska gå att
kompostera, men komposteras det dagen
efter produktion så är inte det hållbart i
min värld. Sen har vi det andra sättet att
tänka på hållbarhet som vi gjorde här.
Porslinet går inte att bryta ner och återvinna på det sättet men det har potential att
hålla över generationer.
Johan: Det vi gjorde då var att göra en
mjuk kollektion. Det fanns inget som var
riktigt mjukt på det sättet i deras nya kollektioner, de mjukare formerna fanns bara
i de här äldre produkterna. Isolatorerna
och kulodosorna.
Nina: Man ska se direkt att det är porslin,
vissa former förknippar vi med porslin.

Man pressar granulat i ett enda svep, en
enda pressning. Sen får det torka och så
glaserar man innan bränning.
Men saker om granulat och isolatorernas historia kan ni väl omöjligt veta något om innan, går det ändå att få idéer?
Nina: Men det är så kul att lära sig allt det.
Det är en stor drivkraft för oss.
Johan: Ja verkligen.
Nina: Det blir också ett led i att tänka
hållbart, vet man som konsument historien bakom ett föremål tar man också bättre
hand om det sedan. Det är så fint att komma utifrån och ställa alla de här grundläggande frågorna och sedan med sin produkt
berätta om allt det som fascinernat en för
en annan publik.

Blir det inte en massa friktion när ni
kommer in utan all den kunskapen och
ha en massa åsikter bland de som kanske
jobbat med något i ett helt liv.
Johan: Nej det blir ett sorts symbiosförhållande. Vi behöver bra företag och tillverkare och de kan ha behov av en liten energiinjektion utifrån. När det fungerar riktigt
bra så är det magi. För oss så är det att lära
känna en verksamhet och de som jobbar i
den, inte att bara gå in och byta färg på en
produkt som redan finns.
Vilken roll spelar Tornedalen för er?
Nina: När jag jobbat som inhousedesigner
har vi varit här under kortare perioder men
nu kan vi vara här under längre perioder
eftersom vi frilansar och jobbar på egen
hand. Vi brukar lägga under 3-4 månader
per år här, det har blivit en förutsättning
för oss personligen och vårt arbete att kunna vara här i längre perioder.
När man jobbar med något kreativt, med
en inre värld då är det nödvändigt att kunna ha ett lugn i den yttre världen, i omgivningen.
Johan: Sedan finns det också så många
praktiska fördelar, rena vardagssaker som
är smidigare här.
Nina: Det går säkert att klaga på saker som
man inte tycker fungerar när man bor här
men kommer man utifrån så ser man hur
mycket som faktiskt fungerar bättre än i
städer. Och då är ändå inte Malmö där vi
bor inte en sådan särskilt stor stad ens.

Vilka saker tycker du fungerar bättre?
Nina: Man är mer lösningsorienterad här.
Går bilen sönder kan någon titta på den i
eftermiddag. Kortare väntetider i sjukvården. Bara en sån sak som att få rätt stämpel
i ett pass gick direkt här uppe medan jag
kanske behöver lägga en halv dag på det i
Malmö. Man når rätt person man behöver
prata med på en gång.
Johan: Ja, när vi skulle flytta till New York
var det så mycket papper som skulle fixas
men alla kontakter med myndigheter gick
så smidigt här, man kan ringa rätt person
och det är personligt på ett annat sätt. Det
finns inte i södra Sverige på det sättet. Bara
en sådan sak som att kunna ringa sin bank
och de känner en.
Nina: För mig är det lite som en dator som
går varm och man behöver stänga ner några processer. Så upplever jag att det är när
jag kommer hit. Jag känner hur processer
stängs av som alltid jobbar på i mig annars.
Man behöver inga larm och nycklar, kvasten mot dörren fungerar fortfarande.
Oftast så arbetar vi med att strukturera
upp projekt, skriva, göra presentationer
och såna saker men jag formger också här.
Många av de smycken jag gjort för Tiffany’s har jag ritat här.
Johan: När man pratar om det så låter det
ju så klyschigt men riktig vinter, att kunna
dra på sig ett par skidor och bara börja åka
från huset, djurlivet, norrskenet, allt det
där är ju så otroligt vackert. Jag är född här
men baxnar fortfarande när jag ser norrskenet. Att ha tillgång till den här platsen
är en lyxprodukt faktiskt.
> www.kauppikauppi.se
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Eva Älgamo, kontorschef på Sparbanken
Nord, berättar om hur de arbetar med allt
ifrån nyetableringar till pensionärsföreningar ute i byarna. Något som är efterfrågat
bland äldre är fysiska träffar ute i byarna
med information om säkerhet och nya tekniska lösningar.
Deras ingång till Ung Företagsamhet (UF)
var en kombination av deras lokala engagemang men också ett sätt att nå en generation som vuxit upp med digitalt bank-id
och inte får en relation med sin bank lika
naturligt som tidigare generationer.
Vart tredje år investerar ni en miljon
kronor UF Norrbotten.
Vi har varit lite latsmarta kan man säga,
säger hon med ett skratt. Det är viktigt för
oss att Övertorneå kommun växer och får
nya företagare, att det byggs bostäder och
öppnas butiker. Genom att investera får vi
vara med från början i ett sammanhang där
framtidens företagare finns och visa att vi
som samhällsaktör tror på dem.
Varför är det viktigt med UF?
Det allra lättaste sättet att lära sig något är
att göra det i praktiken. Att få göra något i
skarpt läge utvecklar dem otroligt mycket.

Det börjar kanske med en produktidé men
sedan under resans gång upptäcker någon
att de är mer intresserade av ekonomibiten,
marknadsföringen, kundkontakten osv.
Vad bidrar ni med rent konkret?
Förutom rådgivningsbiten så brukar vi
t.ex. sponsra deras biljetter till näringslivsgalan så att de ska få en chans att börja bygga broar med etablerade företagare redan
nu. Vi vet från en svensk studie att elever
som är aktiva inom UF senare blir företagare i större utsträckning och att arbetslöshetssiffrorna i den gruppen är mindre. Att
redan som tonåring ha kunskaper om företagande och kontakter inom näringslivet
är ganska fantastiskt när man tänker efter.
Vad tycker du själv är roligast med din
medverkan i UF?
Dels att se vilken utveckling de går igenom
men också att pengar inte är det viktigaste
för dem. De allra flesta värderar det mycket
högre att få göra något de är intresserade
av och brinner för. Dessutom är många av
affärsidéerna förankrade i något lokalt här
på orten eller i Tornedalens kultur vilket
är extra kul. Ett jättebra exempel på det är
En del av Tornedalen UF som gjort planscher på Meänkieli.

Tycker ni nu såhär i efterhand att ni hade
en riktig bild av vad det skulle vara att ha
ett företag?
Karin: Absolut, vi har lärt oss oerhört
mycket vad gäller att driva ett eget företag.
Vi har marknadsfört, haft kontakt med
kunder, varit på olika säljningstillfällen
och en massa andra saker som även vanliga
företag gör.
Moa: Nej jag tycker inte att jag hade en
rätt bild av det. Såklart det var tidskrävande men det var inte alls så svårt eller jobbigt som jag trodde att det skulle vara, det
har mest varit väldigt roligt och lärorikt.
Många tror nog att det är väldigt svårt att
starta företag men det är det inte.
Moa: Jag tror att ett bra samarbete räcker
långt.
Människor som inte drivit företag själva tycker jag ibland kan förenkla det
mycket och tro att det räcker med en bra
idé men jag upplever själv att det är en
massa andra saker som gör ett företag
framgångsrikt. En bra idé är bara början
liksom. Har ni upptäckt många hinder
efter ni startade?

Karin: Helt rätt, det räcker inte bara med
en bra idé, man måste även våga satsa och
vara framåt. Man bör vara beredd på att
man ibland måste jobba väldigt hårt för
att lyckas med sin idé. Vi har upplevt en
del hinder, speciellt gällande beställningar
men vi har ändå löst dem.
Hade ni tydliga roller från början?
Moa: Nej vi har inte haft tydliga roller
med exakt vem som gör vad, vi har hjälpts
åt mycket, men såklart för att vi ska hinna
med allting så har jag specificerat mig på
marknadsföring och Karin på ekonomi.
Hur jobbade ni med marknadsföring?
Moa: Jag tänkte mycket på att uppdatera
ofta på våra sociala medier och få ett intressant flöde, ge erbjudanden och försöka formulera texterna på ett sätt som får läsarna
att vilja veta mer. När vi gjort affischer har
vi också tänkt på att det ska vara tydligt
och se bra ut.
Karin: Man kunde man verkligen se att det
blev fler beställningar när vi gjorde uppdateringar, det var framförallt innan jul som
många beställde då våra planscher fungerat

väldigt bra som presenter. Men sen har vi
såklart även märkt att desto mer vi marknadsfört oss ju mer beställningar har vi
fått.
Var detta er första affärsidé när startade
företaget?
Karin: Vår första idé var att framkalla fina
fotografier av vår natur och skapa tavlor.
Alltså tavlor som framhäver den tornedalska naturen. Men efter lite funderingar
och disskusioner kände vi att vi ville skapa
något unikt, det finns ju som sagt redan
väldigt många tavlor med naturmotiv, så
därför kände vi att vi istället ville
skapa något som framhäver
Tornedalen på ett sätt
som inte någon annan
gjort.

Ja jag tänker att ni har ju kombinerat något traditionellt och lokalt med sociala
medier, ungt företagande, inredning,
konst osv. Sånt man kanske inte direkt
tänker på när man hör ordet minoritetsspråk.
Moa: Sedan tror jag att Tornedalingar saknar något att knyta sig extra an till. vi har
näst intill endast språket och många börjar
tappa det. Därför tänkte vi att vår produkt
skulle bli väldigt personlig
Hur valde ni orden ni skulle ha med?

Moa: Vi valde orden genom att
kontakta Tornedalingar i
Stockholm och på deras
fb sida gav jättemånga
förslag på ord. Redan
där såg vi tydligt att
intresset var stort och
många blev jätteglada när de i kommenANTALET HEM I KOMMUNEN
tarsfältet fick se alla
SOM HAR EN PLANSCH FRÅN EN
de ord och ge exempel
DEL AV TORNEDALEN PÅ VÄGGEN
på ord som de tycker
extra mycket om. Vi fick
över 100 kommentarer där.
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Det tycker jag är
så kul. Traditionellt sett så har
ju naturen varit
en råvara uppe i
norra Sverige på
så många sätt men
nu blev ju egentligen
kulturen er råvara. Vad
har ni fått för reaktioner på
att ni som unga är intresserade av
meänkieli?

Moa: Vi har fått jättebra reaktioner, det
har uppmärksammats mycket och vi har
blivit tilldelat ett kultur stipendium.
Många är glada och tacksamma för att vi
gör detta för kulturen.
Karin: Precis, och eftersom kulturen ligger
så många tornedalingar nära hjärtat har
våra produkter uppskattas otroligt mycket! Vi har fått väldigt mycket positiva reaktioner och även just för att vi är såpass
unga.

Det är ju smart på så många sätt.
Dels får ni bra marknadsundersökning
och det skapar ju engagemang för själva
produkten också.
Karin: Det gjorde det verkligen! Sedan
gick vi ut med en enkät vart vi fick ord och
såklart värt att nämna tog vi med de ord vi
själva alltid använt t.ex Huija och No Niin
Vilket stöd fick ni på vägen? Vilka genvägar eller insikter kunde exempelvis
rådgivare, bank eller annan företagare
ge er?

Karin: Vi fick bra stöd från bland annat
Wasslövs som numera heter Tornedalens
reklam & Media, de har hjälpt oss att
producera våra planscher, utan dem hade
vårt företag inte varit möjligt. Även Sparbanken Nord och vår rådgivare Victoria
Hannedahl har hjälpt oss oerhört mycket
gällande den ekonomiska delen. Tack vare
allt stöd har vi kunnat driva vårt företag
och därmed även lärt oss otroligt mycket.
Vi hade även lite föreläsningar i skolan och
där lärde vi oss lite om allt möjligt, men
det är när vi själva fått arbeta och göra saker som vi har lärt oss som mest.
Finns det något i hela processen ni skulle göra annorlunda nu med tanke på vad
ni lärt er?
Karin: Oj det är en svår fråga, jag tror faktiskt inte jag kommer på något som jag
skulle gjort annorlunda. Jag tycker att det
har gått oerhört bra för oss, de få motgångar som vi haft har bara gjort att vi har utvecklats och blivit ännu bättre.
Moa: Håller med helt och hållet! Vi kan
jobba mer effektivt nu när vi inte behöver
fokusera på skolan lika mycket så vi ser jättemycket framemot att fortsätta sälja och

jobba med företaget. En sak som jag tycker
är synd är att vi fick erbjudanden om att
sälja på olika ställen men på grund av att
vi har så mycket att göra i skolan så måste
man välja bort.
Hur tänker ni inför framtiden, känns det
som en möjlighet att bo kvar och starta
företag/fortsätta med företag här?
Karin: Jag tycker att framtiden ser ljus ut
gällande vårt företag, under vårt UF-år har
vi insett att det finns en stor efterfrågan.
Vill vi fortsätta driva vidare vårt företag
gäller det för oss att lägga tid på att fortsätta utveckla och hålla idén ”vid liv”. Att
driva företag här i Tornedalen låter väldigt
lockande, vi vet att det behövs företag för
att hålla framförallt glesbygden vid liv! Att
bedriva företag och bo kvar här ser jag personligen som inga problem.
Moa: Nu när man fått lära sig så mycket
så ökar såklart chansen att vela starta eget.
Gällande vårt företag vi har nu så tänker vi
starta upp det igen efter UF-året men vi får
se hur länge. Många har sagt att vi borde
fortsätta och utveckla vår idé.
> www.facebook.com/En-del-av-Torne
dalen-UF-1579756945460831
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BREDBAND
Med ett väl utbyggt fibernät har de
flesta byar bra bredbandstäckning.
Idag har 70-75% av hushållen fiber
och målet är 95% år 2020.

KULTUR & FRILUFTSLIV
Övertorneå kommun har ett brett utbud av kultur
och fritidsaktiviteter.
Kulturen är präglad av vårt språk Meänkieli och vi satsar
på kulturskola och offentlig konst.
Vintertid finns möjlighet till utförsåkning och längdåkning
både på svenska och finska sidan.
På Svanstein Ski som ligger 30 min från centralorten kan
du åka utför på ett världsarv. Sommartid kan man besöka
något av våra friluftsområden eller bada och fiska i älv och
sjöar. Året runt finns större evenemang som drar besökare
från när och fjärran.

E TA B L E R I N G
Nästan alla företag i Övertorneå kommun är småföretag.
Om du vill etablera ett företag i Övertorneå kommun så kan vi
hjälpa dig med kontakter.
Nyföretagarcentrum Nord erbjuder kostnadsfri rådgivning till
nya företagare.
Vi har detaljplanerad industrimark för nya etableringar.
För företag verksamma inom besöksnäringen finns 8,5 mil av
kommunalt underhållna skoterleder, nio naturreservat och många fina friluftsområden.
På sommaren har vi midnattssol och vintertid kan man uppleva
norrsken utan ljusföroreningar.

UTBILDNINGSORT

Många besökare kommer hit för att uppleva tystnaden och det
finns en outnyttjad potential inom jakt- och fisketurismen.

Övertorneå kommun är en utbildningsort med egen
gymnasieskola samt grundskola i norra, centrala och
södra delen av kommunen.
Via Utbildning Nord kan du i Övertorneå utbilda dig till
många av dagens bristyrken, vilket underlättar för de
lokala företagen att hitta personal med rätt kompetens.
Besöksnäringen är en växande bransch i kommunen
och på Tornedalens Folkhögskola finns bland annat en
naturguideutbildning.
Kockar och servitörer utbildas på Utbildning Nord.

Övertorneå kommun ligger på Polcirkeln mitt i Tornedalen
vid finska gränsen.
Det kanske verkar långt bort men det är enkelt att ta sig hit.
På 1-2 timmars avstånd från centralorten finns flygplatser i
Luleå, Kemi, Rovaniemi och Pajala.
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