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I skarven mellan historien och framtiden hittar vi
våra nya bodensare. Möt morgondagens indiespel-

utvecklare och militärer – Bodens studenter, alla en viktig
del och framgångsfaktor i vår tillväxtresa.

Försvarsmakten har en given roll i Bodens 
historia, det är en del av vårt DNA. Det skulle 
troligen inte finnas mycket till stad om det 
inte var för militären. Under nittiotalet drogs 
verksamheten ned och allt färre grönklädda 
syntes till men nu strömmar de värnpliktiga 
till Boden igen. 2018 ryckte drygt 400 rekryter 
in på Artilleriregementet, A 9 och Norrbottens 
regemente, I 19 och 2019 väntas det dubbla.
Nu sjuder garnisonen åter av liv och framtidstro.

Samtidigt som Försvarsmakten stärker sin 
närvaro ökar också tillväxten för näringslivet 
i Boden. 2018 utsågs vårt företagsklimat till 
det bästa i Norrbotten där idéer och entrepre-
nörsanda flödar genom kommunen. Kanske är 
detta som tydligast på Boden Business Park, 
hjärtat av näringslivsutvecklingen med en mix 
av startups, etablerade företag och studenter. 

Vår nyaste näring är spelbranschen, den
växer snabbt och verkar på en global marknad. 
För bara ett par år sedan fanns ingenting, nu 
finns både utbildningsmöjligheter, massor av 
talang och företagsetableringar. En helt ny 

industri med stor potential för kreativitet och 
ekonomi börjar vara verklighet här i Boden. En 
viktig pusselbit i detta branschbyggande är ut-
bildningen Indiespelutvecklare som i dagsläget 
har närmare 50 studenter. Inom två år väntas 
den siffran fyrdubblas.  

 På de kommande sidorna möter vi tio av 
dessa individer som precis blivit en del av vårt 
närhetsliv. De kommer från olika håll av landet 
och världen, har alla olika erfarenheter och 
drivkrafter. Möt Simon som är lika hemma i is-
hallen som datorsalen, Anna som gör lumpen 
som 32-åring, Johanna som älskar närheten till 
hästarna i Boden och Khoubaib från Tunisien 
som kan plugga spelutveckling tack vare när-
heten till sjukvården. 

Vi vill avsluta med att tacka alla medverkan-
de för att ni valde att utbilda er här och för att 
ni ställde upp och träffade oss. Det var ett sant 
nöje att träffa er och ta del av era historier. Vi 
hoppas att ni gillar Boden och att närhetslivet 
vi lever här leder till att ni stannar kvar. #

I  BODEN LEVER VI NÄRHETSLIV. MED DET MENAR VI DET LIV DÄR
DU HAR NÄRA TILL ALLT SOM ÄR VIKTIGT OCH LITE TILL.

 
10 nyanser av #Närhetsliv producerades av KOMM/Bodens kommun 2018 / Boden.se / @narhetsliv



I augusti började andra årskullen vid utbildningen Indiespel-
utvecklare i Sävast. Bland dem var Luleåbon Viktor Doktare 
Idenstedt. Med sina 32 år är han äldre än alla sina klasskam-
rater, och därmed också mer erfaren. Han har redan påbörjat 
en karriär, jobbat som plåtslagare i sju år. Men det var egentli-

gen alltid mer av ett levebröd än en passion och de sista två-tre åren 
var han ordentligt leds på smuts och slit.  

– Jag är en kreativ person och har alltid gillat grafisk design, plus 
att jag har gillat att spela sedan jag fick mitt första Nintendo när jag 
var sex år gammal, säger han.  

Han har genom åren funderat över vad han skulle göra av sin 
kreativitet och hade tankar på att starta eget inom grafisk design. 
Han tittade runt efter spelutbildningar då och då, men mycket ligger 
söderut och Viktor var inte sugen på att flytta. Så dök den här utbild-
ningen upp via en länk på internet. 

–  Jag klickade in och läste “Sävast” och tänkte “Åh fan, det är ju 
perfekt”. Här kan jag kombinera två intressen, innan jag blir för gam-
mal. Om jag ska jobba med något hela mitt liv så vill jag göra något 
jag tycker är kul, inte bara jobba för pengarnas skull. 

Viktor var inte helt säker på att folkhögskolelivet skulle passa 
honom men väl på plats blev han glatt överraskad. Utbildningen har 
Sunderby Folkhögskola som huvudman och undervisningen bedrivs 
av Changemaker Educations. De ligger även bakom FutureGames 
som utsetts till den näst bästa spelutbildningen i världen.  

– Kvaliteten på det vi fått testa hittills har varit riktigt bra.  
Första terminen har eleverna fått testa göra brädspel, level 

design och programmering. Det första stora spelprojektet kommer 
under vårterminen.  

– Min grej är nog lite åt det grafiska hållet men jag försöker 
bortse från det just nu. Jag vill gärna prova på allting för mitt mål i 
slutändan är att ansluta mig till ett indiespelföretag eller starta ett 
eget under utbildningens gång. Då behöver du kunna lite av varje.  

DOWNSIZAR FÖR NÄRHETEN 
Viktor äger en lägenhet på Burströmska Gärdan i Luleå men den hyr 
han ut. I stället bor han på Boden Gamecamp, en länga modullägen-
heter strax bakom Boden Business Park.   

– Det är många som kommer söderifrån som bor i modulerna 
eller på studentboendet och jag tror att man går miste om gemen-

skapen om man inte bor här. Det är lättare att skapa kontakter, göra 
projekt på fritiden och vara med i vad som händer, säger Viktor.   

En säng, ett bord och en liten kokvrå. Ja, mycket mer än så är 
det egentligen inte som får plats i den lilla ettan. Men det är fullt 
tillräckligt för det liv Viktor lever här. Visserligen har han Luleås 
fördelar bara 25 minuter bort men 25 meter – det är avståndet 
från sängen till skolan. Alldeles lagom, tycker Viktor. Eleverna har 
full tillgång till skolans lokaler dygnet runt så den mesta av tiden 
tillbringar han här, där han jobbar på projekt och umgås.  

– Just nu så har jag typ ingen fritid för jag sitter ganska mycket 
efter skoltid och fördjupar mig i saker. Annars brukar jag vara ute 
och fiska när det är säsong. Det bästa med Boden är att det är nära 
till laxfisket. 

Sedan han började studera har han mindre intresse av att spela. 
Han vill inte göra om misstaget han gjorde på gymnasiet när han 
ibland struntade i läxor för att spela. Nu blir det någon gång ibland 
för research eller något lättsamt för att koppla av.  

– Man kanske blir lite arbetsskadad och ser saker man inte såg 
förut, man sitter och analyserar. Många här spelar mycket, men jag 
försöker avsätta mer tid åt skolarbete. 

 
I HÄNDELSERNAS CENTRUM 
Skolans läge här på Boden Business Park är perfekt enligt Viktor. 
Han tycker att det är roligt att det kommer människor från hela 
världen och besöker skolan, både från spelbranschen och andra 
områden.  

– En stor fördel är att det samlas många olika typer av företag 
här. Alla relaterar inte till spelbranschen men de kanske behöver 
hjälp med att designa en logga. Här kan du skapa kontakter som sen 
kan komma att vara viktiga om du vill starta eget.  

Det som förmodligen kommer att få Simon att stanna i Boden 
och inte flytta tillbaka till Luleå efter studierna är just Boden Busi-
ness Park och möjligheterna som finns här. Startar han eget är det 
här den självklara platsen.  

Närheten till vänner och familj är också viktig för Viktor, och nu 
råkar hans pappa bo bara några hundra meter bort. Kanske tar de 
någon golfrunda tillsammans här på Sävastön framåt sommaren. 
– Om jag startar företag här så det blir säkert så att jag skaffar en 
lägenhet eller ett hus här. #
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#01 / Viktor
VIKTOR DOKTARE IDENSTEDT  /  32 ÅR /  INDIESPELUT VECKLARE,  ÅR 1 /  LULEÅ

Viktor äger en stor tvåa centralt i Luleå men har ändå valt
att flytta till en enrummare på 18 kvadrat på Boden Gamecamp.

Varför? Jo, för närheten till allt som är viktigt. 
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#02 / Anna
ANNA PETERSON  /  32 ÅR /  LEDNINGSGRUPPCHEF,  I  19 /  STOCKHOLM

Anna Peterson tröttnade på jobbet i Stockholm, ville utveckla sig själv
och anmälde sig till mönstring. Nu har hon precis avklarat en grundläggande

soldatutbildning och utbildar sig till gruppchef på I 19:s trosskompani.   

P å en grusplan intill I 19:s område står flera lastbilar 
uppradade. Några av rekryterna är ute och övningskör 
i trafiken medan andra väntar på sin tur. Det är befatt-
ningsutbildning på trosskompaniet och för bara ett par 
dagar sedan hade många här aldrig suttit i en lastbil 

tidigare. Dimman ligger tät och det är ishalka på marken. För Anna 
Peterson är det första gången hon kör tung lastbil i trafik. 

– Vi började med koner, svänga och backa, höger och vänster. Nu 
kör vi stora slingor på landsväg. Och plötsligt kör man i 70 kilometer 
i timmen, en 15-tons lastbil – va? När hände detta? Hur kan jag köra 
såna här stora grejer?  

Anna hade ingen aning om att hon skulle köra lastbil när hon 
ryckte in. Hon utbildar sig till gruppchef och har börjat ha befäl över 
sin grupp om fyra personer. Då det behövdes en extra förarresurs 
fick hon utöver detta börja lära sig att köra de tunga lastbilarna. 

– Det är klart man är lite nervös när man får första mötet med 
en bil eller en lastbil. Men det går bra, absolut, jag har haft körkort 
betydligt längre än vad grabbarna har så jag har lite försprång på 
det viset. 

FUNDERAT LÄNGE PÅ FÖRSVARSMAKTEN 
Hon berättar att hon fyller 32 år nästa vecka. Det gör henne inte 
äldst bland rekryterna, men hon hör definitivt till en minoritet. De 
allra flesta är 19 år. När hon själv var i den åldern sökte hon sig inte 
till Försvarsmakten men tanken har alltid funnits där. För några år 
sedan testade hon att mönstra men hade för dålig syn och fick till-
fälligt lägga ner planerna. Sommaren 2018, efter en ögonlaserope-
ration och en ny mönstring, ryckte hon till slut in för en 11 månaders 
militärutbildning på I 19. Hon skulle, 31 år gammal, göra lumpen. Att 
bli gruppchef och väntas ge order kan i sig vara en utmaning för att 
passa in i gruppen och som flera år äldre än resten hade hon också 
en liten uppförsbacke i början.

– Jag har ganska mycket skinn på näsan, tänkte “Hur svårt kan 
det här vara?” Sen blev jag inkastad i en grupp med helt nya indivi-
der, ungdomar - de flesta är ju tonåringar, och så ska man försöka 
hänga med. Jag visste inte hur Snapchat fungerade. Nu vet jag det, 
säger hon och skrattar. 

LEDARSKAPSFÖRMÅGA I FÄLT 
Hon vande sig allt eftersom med gruppen och kom in i gemenska-
pen. Den stora prövningen, både för gruppens sammanhållning och 
för den egna ledarskapsförmågan, kom i slutet av oktober i övningen 
“Aldrig ge upp” - någonting rekryterna förmodligen kommer att 
minnas länge. Tre dagars överlevnadsträning i fält med knappt 
någon tillgång till mat eller vatten. Det var då Anna och de andra 
gruppcheferna för första gången fick leda sina respektive grupper. 
Hon såg till att soldaterna bytte strumpor, hämtade granris och höll 
uppe moralen. Ibland fick hon upprepa sig.  

–  Då blir man kanske uppfattad som en surkärring många 
gånger tyvärr men det gick ju, och de var jättenöjda med mig. Vi fick 
prata lite senare när man sovit och ätit och de var nöjda, och då är 
jag nöjd. 

Efter överlevnadsövningen belönades rekryterna med sina svar-
ta baskrar, som av tradition ofta är någonting man måste förtjäna. 
De har stukats och besmyckats med I 19:s emblem och rekryterna 
bär dem nu utomhus vid vissa tillfällen. 

– Fantastiskt häftigt! Till och med pappa sa “Jag är stolt över 
dig, Anna”. Och när pappa säger att han är stolt då är det bra. 

VILL HJÄLPA MÄNNISKOR 
Anna kommer från en by utanför Varberg och bor i Stockholm. I det 
civila livet har hon jobbat som väktare och skyddsvakt på olika objekt 
i huvudstaden. Hon vill fortsätta jobba med att hjälpa människor 
men gärna inom Försvarsmakten. Militärpolis, eller att lära sig ett 
nytt språk och bli tolk, står högt på listan. Hon utesluter inte att bo i 
Boden i framtiden om rätt tjänst finns här, men i nuläget är Stock-
holm hemma. Just nu vill hon mest uppleva snön, norrskenet och 
naturen. Ett litet smakprov kom under överlevnadsövningen, då hon 
skulle klara sig helt ensam en natt utomhus. 

– Det var minus 14 grader, stjärnklart och alldeles knäpptyst. Och 
man bara kände att “aha, det är det här det går ut på”. Såna stunder 
är helt magnifika, underbara, och det går inte att sätta pris på dem. 
Sånt finns inte i Stockholm, det är bara ljus, ljus, ljus överallt. Och det 
är det här mörkret jag saknar lite, och det naturliga ljuset.  #



V i hittar honom en trappa upp i det som tidigare var 
Golfcenter på Boden Business Park i Sävast. När en 
ny årskurs började i höstas flyttade tvåorna ut från 
Växthuset och upp hit. Simon delar det innovativt 
ljudisolerade kontoret med en klasskamrat. Här jobbar 

han med de sista bitarna i utbildningens sista och största projekt.  
– Det blir ett spel i tredjeperson som utspelar sig i en absurd 

värld där folk har blivit jättesjuka, i stort sett monster, och du har 
blivit fångad av ett slukhål som samlar själar. Ditt uppdrag är att 
hjälpa till och samla själar i utbyte mot att du får din själ tillbaka, 
berättar Simon.

Om det finns en föreställning hur en typisk gamer är, så stäm-
mer den förmodligen inte in på Simon Strömberg. När vi träffas är 
han klädd i en mönsterstickad tröja, dressad ullrock, vita sneakers 
och sotarmössa. Han älskar att träna och att träffa nya människor.  

HOCKEYN ÄR EN VIKTIG DEL AV LIVET 
Han är född och uppvuxen i Kalix och hela första studieåret bodde 
han kvar där. Sedan augusti är han bodensare och bor på Boden 
Gamecamp, i en av de små modullägenheterna alldeles intill skolan. 
Men han hinner inte vara hemma så mycket, det är i skolan och i is-
hallen livet pågår. Han är tränare för Boden Hockeys U16-lag. Simon 
har spelat hockey från att han var sju år tills han började studera 
här och har tränat andra i flera år. När frågan om han ville hjälpa till 
i Boden kom i våras var beslutet enkelt. Han hade ändå planer på att 
flytta hit för att slippa pendla hundra mil i veckan. 

– Det bästa med hockeyn är nog farten, att det är så fysiskt och 
sen älskar jag ju att vinna. Varenda sekund i hockey handlar om att 
vinna eller förlora, det är väldigt mycket det som har fångat mig. Att 
vara tränare är jättekul, att få tjoa och tjimma med grabbarna och se 
hur de förbättras. De går framåt varje dag.  

På teknikprogrammet i Kalix fanns två grupperingar, sportkillar-
na och datanördarna. Simon passade in överallt men valde att hänga 
med de senare på rasterna. Ända sedan den tiden har han drömt om 
att jobba inom spelutveckling.  

– Så blev jag tipsad av min syster om att det skulle starta en 
spelutbildning här och jag tvekade inte, jag skickade in min ansökan 
samma dag, säger han.  

Han sökte nya utmaningar, en chans att testa drömmen och att 
träffa nya människor. Inriktningen mot entreprenörskap var också 

en anledning. En bra bit in på andra läsåret är han väldigt nöjd med 
utbildningen som han upplever både rolig och givande på många 
plan. Här har han fått lära sig lite om spelskapandets alla delar, från 
företagande till programmering.  

– Det är en ny och spännande bransch, det händer väldigt myck-
et hela tiden och det är kreativt. Jag gillar alla typer av människor 
och här träffar man verkligen alla, så det är jättekul.

Att spelindustrin omsätter mer än dubbelt som mycket som 
film- och musikbranschen tillsammans är kittlande för en entrepre-
nörssjäl som Simon. Allra mest tror han på enkla mobilspel, så det 
är en riktning han kan tänka sig i framtiden. 

EN NATURLIG LEDARE
Projektledaren, det är Simons roll i slutprojektet på skolan. Att ta 
ansvar, ha koll och se till så att alla jobbar åt samma håll är något 
han är van vid från hockeyträningarna och dessutom trivs med.  

– Många i spelbranschen upplever att det är brist på personer 
som vill ta en vd-roll och vara en ledare för gruppen. Det är många 
som är duktiga på att göra spel men sedan är de kanske mer otryg-
ga på att pitcha och ta möten så det hjälper jag gärna till med. Det 
känns ganska naturligt för mig att fylla en sådan roll.

Under vårens praktik hoppas Simon få vara med och släppa 
något nytt och även få se och lära sig så mycket som möjligt om 
hur spelföretag kan drivas. Efter utbildningen är planen att studera 
vidare inom projektledning, affärskap och marknadsföring.  

– Om fem år ser jag absolut att jag sysslar med det här och är 
med och startar upp en studio här uppe. Det känns verkligen som 
att Boden ligger i framkant. Det satsas till höger och vänster och det 
växer fram många nya branscher. Det är spännande att få vara en 
del av det. Jag brukar säga till mina kompisar att Boden kommer att 
vara det nya Luleå om tio år.   

För att orka sitta framför datorn hela dagarna har Simon startat 
en promenadgrupp. När det är dags för fotografering hänger vi med 
ner till den lilla ån på andra sidan villaområdet där promenaderna 
brukar gå. Den låga vintersolen gnistrar i frosten och Sävastön visar 
sin vackraste sida. 

– Natur är sjukt viktigt för mig. Jag vill verkligen ha nära till 
lugna och avslappnande miljöer runt omkring. Då trivs jag som bäst. 
Gärna som nu när det är soligt och kallt. Annars är det mest väsent-
liga för mig att ha nära till ishallen och skolan, så jag trivs bra här. #
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#03 / Simon
SIMON STRÖMBERG  /  22 ÅR /  INDIESPELUT VECKLARE,  ÅR 2 /  KALIX

Han står med fötterna i två världar. Rollen är densamma.
Simon axlar uppdraget som ledare både i ishallen och i spelprojekten. 



10 / #10 NYANSER AV NÄRHETSLIV

#04 / Rona
RONA TAHA  /  19 ÅR /  PIONJÄRGRUPPCHEF,  I  19 /  STOCKHOLM

Tjusningen med boxning är de tyngsta ögonblicken – när det är grisigt, 
svårt och kraften är slut. Det tycker i alla fall Rona Taha. Av samma anledning

sökte han sig till Försvarsmakten och här i Boden har han hittat rätt. 

E En låg, röd sol slår gnistor i Kusträskets blanka is och 
får rimfrostbitna växter att glittra. Det är tyst och 
platsens skönhet är slående. Men plötsligt hörs en 
högljudd smäll. Det är övning för pionsjärsplutonen ute 
på skjutfältet. Rekryterna upprättar och detonerar två 

typer av minor. De har övat mycket på blindgångare och i dag är 
första gången de använder skarpa minor.   

Pionjär. Ordet för tankarna till banbrytande föregångare. I prak-
tiken innebär det att spränga vägar och vägtrummor, minera vägar 
och fält, utföra eldöverfall och liknande.  

Som gruppchef är det Ronas jobb att se till att gruppen gör vad 
den ska. Just i dag övervakar han arbetet och ser till att allt går rätt 
till. Han trivs väldigt bra med den befattningen. 

– Jag tycker om att lösa problem på mitt eget sätt, ta initiativet 
och kliva fram, så ledarskapsrollen är väldigt stimulerande. Jag gil-
lar verkligen att vara i positionen där jag kan vara en stolpe att luta 
sig mot för mina kamrater. Jag känner av fältet och min trupp och 
det är något fint med det ledarskapet, säger han.  

SÖKTE EN TUFF UTMANING 
Rona är född och uppvuxen i Stockholmsförorten Hässelby, ensam-
barn med skilda föräldrar med rötterna i Kurdistan. Livet innan 
Boden, det var något helt annat. Rona var inte särskilt intresserad av 
skolan utan fokuserade i stället på boxning.  

– Jag gillar när det känns jävligt jobbigt. Det är något bekvämt 
med det, konstigt sagt. Jag mår bra när jag boxas och möter någon 
som är bättre än jag, när det är grisigt och svårt och jag känner mig 
slut och måste fortsätta. Jag hoppades att Försvarsmakten också 
skulle leverera på den fronten, att jag skulle behöva slita mitt ytters-
ta och vara nära att ge upp, säger han.  

Såhär halvvägs in i utbildningen är Rona glad att han sökte. Han 
har fått öva på mycket som han haft svårt för tidigare, som disciplin, 
materialvård, finmotorik och att överleva i kyla. Det är första gången 
han är så här långt norrut. Det har varit en del fysiska svårigheter 
också medger han, men han har inte riktigt känt sig så utmattad 
som han hoppats på. Än i alla fall. 

– Många hade det tufft under baskerprovet och det var inte en-

kelt, men det var långt ifrån att ge upp för min del. Jag kände till och 
med att det hade kunnat pågå lite längre.  

Men det finns ett ögonblick från den veckan som kommer att 
stanna kvar hos honom för alltid.  

– Andra kvällen hade vi byggt en gruppbivack, så alla kunde 
ligga och sova där. Jag var vaken och hämtade ved och jobbade på. 
Då kändes det bra, riktigt bra. Det är ett ögonblick jag inte kommer 
glömma, hur mycket jag trivdes med det. Bara friden i det ögonblick-
et, det var bara vi där och det enda som fanns att göra var att se till 
att vi hade det bra.  

Att det blir tuffare framöver kommer nog befälen att se till, det 
är Rona övertygad om.  

  
GLATT ÖVERRASKAD 
Han var egentligen inte så taggad på att komma till Boden. Dröm-
men var att bli jägare, men mönstringsresultatet räckte inte riktigt 
till. Till studie- och yrkesvägledaren sa han att han ville ha en fysisk 
utmaning. Han fick då frågan om han gillade snö eller mygg. Det 
blev två nej på det. 

– “Då ska du till Boden”, sa han. Så han skickade hit mig. Jag var 
lite negativ till platsen innan jag kom, långt norrut och långt hemi-
från. Men när jag väl kom hit gillade jag det mycket mer än vad jag 
trodde att jag skulle göra. Främst miljön, jag tycker att det är väldigt 
fint och lugnt. Mycket skog och kuperad terräng, jag gillar det.  

Rona har insett att det här är precis vad han vill ha. Han trivs så 
pass bra inom Försvarsmakten att den gärna får bli hans framtida 
karriär, som kontinuerligt anställd soldat. Och han kan tänka sig att 
stanna kvar i Boden för det. Det trodde han inte för ett halvår sedan.  

– Man har väl fördomar. Har man bott i en storstad hela livet och 
kommer till en mindre stad så kanske man tror att det inte kommer 
finnas saker att göra, inte lika mycket folk. Men det mesta man vill 
göra finns här och det finns folk att umgås med. Nu bor jag i ett 
logement så det är väl lätt för mig att säga, men som det ser ut just 
nu: definitivt.  

För Rona är det viktigt att ha nära till naturen men också till en 
stad och den service det innebär, som sjukvård, bibliotek och bio. Sen 
är närheten till jobb och vänner också viktig. #
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#05 / Kim
KIM MILBERS  /  24 ÅR /  INDIESPELUT VECKLARE,  ÅR 2 /  STOCKHOLM

Inuti Kim Milbers finns massor kreativitet som vill komma ut.
Här på spelutbildningen har hon hittat sin nisch – att skapa

spelvärldar. Snart ska kunskaperna vässas och prövas skarpt,
när Kim gör praktik på ett etablerat bolag i Boden. 

H on har ett stort leende på läpparna och sprudlar av 
energi när vi ses i restaurangen på Boden Business 
Park. Kim Milbers har goda nyheter med sig, hon 
har fått praktikplats för vårterminen här i Boden. 
Indiespelföretaget House of How ska starta upp en 

satellitstudio här och Kim är en av de utvalda som får chans att växa 
med dem.  

– Det är jättecoolt, säger hon och kan inte riktigt sluta le. 
Kim är född i Nyköping och har bott i Stockholm sedan hon var 

liten. Tidigare har hon jobbat med snabbmat och kundtjänst och 
aldrig satt sin fot i Norrbotten. Så hur hamnade hon här?  

– Efter gymnasiet var det en kompis som sa att jag borde börja 
med spel. Så jag sökte kurser i Stockholm men eftersom jag inte 
hade erfarenhet kom jag inte in på FutureGames.

Hon funderade på att läsa upp sina betyg men fick en intresse-
förfrågan via mejl om folkhögskoleutbildningen Indiespelutvecklare 
skulle starta här. Så hon ansökte och kom in.

  
HITTADE SIN NISCH 
– Jag har alltid varit åt det kreativa hållet. På gymnasiet läste jag 
design och jag visste att jag ville jobba med det men inte vilken slags 
design. När jag kom in här hittade jag min grej – level design.  

Level design är att skapa den värld som man får spela sig 
igenom, med både hinder och vägledning som för spelaren framåt. 
Under praktiken hoppas Kim få skaffa sig mer erfarenhet inom det 
området. Hon stannar gärna kvar i Boden efteråt om jobbmöjlighe-
terna finns, och just nu ser det lovande ut.  

– Efter praktiken finns det en chans till anställning också. De vill 
gärna att vi ska fortsätta här uppe. Men allt hänger också på hur bra 
vi kan prestera under den här praktiken.   

NATURNÄRA SMÅSTADSCHARM 
I Boden tror hon att hon har större chans att lyckas än i exempelvis 
Stockholm, där konkurrensen är hårdare. Kim trivs bra här, hon tyck-
er om naturen och det öppna landskapet och tar gärna promenader 
i skogen vid skidspåret i Sävast. Ofta håller hon sig till promenadvä-
garna men ibland utmanar hon sig själv och klättrar upp på berget. 

– Här kan man koppla av och andas. Men jag gillar också att 
vara inne i stan. Det känns mysigt, det påminner mig om när jag var 
liten och bodde i Nyköping. När jag kom hit första gången möttes jag 

av de små söta villaområdena och skogen. Stockholm har inte det 
Boden har. När snön sedan kom kändes det som ett sagoland.  

Hon bor på studentboendet ett par kilometer från skolan. 
Tillsammans bildar eleverna en andra familj, de delar på kök och 
tvättstuga. På kvällarna brukar de spela tillsammans, men det går 
lika bra att stänga dörren om man vill vara själv en stund. Kanske för 
att sjunga, som Kim brukar göra. 

– Det är tunna väggar så man hör varandra, men de andra 
gnäller inte. De säger att det låter bra men jag känner inte att jag är 
riktigt där än, haha.  

Själv spelar hon gärna mysteriebaserade spel och pusselspel. 
När hon spelar brukar hon analysera och ta in vad hon ser, den värld 
som byggts upp.  

– Det är häftigt när man ser hur mycket arbete som lagts ner på 
det och när man ser att någon hittat det perfekta sättet att kunna 
leda spelaren, det är najs.  

GEMENSKAP ÄR DRIVKRAFTEN 
Kim är väldigt nöjd med utbildningen och har roligt i skolan. Här får 
eleverna testa allt inom spel och Kim tycker det har öppnat hennes 
sinnen.  

– Jag har lärt mig så mycket på kort tid. Det är helt sjukt bra 
måste jag säga. Jag trodde inte att jag skulle gilla programmering 
men när lärarna presenterade oss för det blev jag kär på en gång.  

Det som driver Kim framåt och som gör att hon vill fortsätta 
inom spelbranschen är visionen om att få människor att spela till-
sammans, även familjer.  

– Inte det typiska, att en tonåring sitter själv och spelar och så 
kommer en förälder in och gnäller för att sonen sitter där och spelar 
hela tiden. Utan att alla kan spela tillsammans och ändå leva ett 
normalt liv. Så, ungefär. Det är det som lockar mig.  

Vi hänger med Kim upp till datorsalen där hon och de andra an-
draårseleverna håller till. Hon slår sig ner vid sitt rullbara skrivbord 
vid fönstret och återgår till att bygga muggar och annan rekvisita 
till slutprojektet. Det ska bli ett barnspel där man har uppdraget att 
hjälpa en borgmästare med att få en stad att blomstra.  

– Det är lite gulligt och roligt.  
Kim bär för dagen en svart T-shirt med Harry Potter-motiv. “I’d 
rather be at Hogwarts” lyder texten. Men det är nog inte riktigt sant. 
Det är just här Kim har hamnat rätt.  #
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#06 / William
WILLIAM MALMBORG  /  19 ÅR /  PJÄSOPERATÖR, A 9 /  L INKÖPING

William Malmborg vill skapa minnen. Uppleva nya saker och komma
ihåg dem hela livet. Den drivkraften har tagit honom från jobbet som

bartender i Linköping till värnplikten i Boden, med målet att bli stridspilot. 

W illiam tillhör den första årskullen som mönstrat 
för värnplikt på många år, och han hade tänkt 
söka sig till Försvarsmakten även om plikten 
inte funnits. Testerna gick bra och när rekryte-
raren började diskutera geografiska alternativ 

för tjänstgöringen fick han den fråga som så många 18-åringar fått 
genom åren: “Vad tror du om Boden?” 

– Jag trodde ju Boden låg i Dalarna. Det var först när jag kom ut 
därifrån och sökte upp det på kartan som – “Å, helvete” – jag blev lite 
förvånad att det låg typ högst upp i Sverige.  

Tankarna fördes till när han som barn rest igenom liten en ort 
någonstans i Norrland, han minns inte var, där centrum i princip var 
en bensinstation. Han är inte den första att ha farhågor inför värn-
plikten i Boden men väl på plats var intrycket positivt, och staden 
var mycket större än han först trott. Han såg vid det här laget fram 
emot en ordentlig vinter.  

– Ja, alltså vi får ju knappt någon snö nere i Linköping. Vi fick när 
jag var yngre men inte längre, det är mest slask. Så det ska bli kul 
med mycket snö. 

NYA ERFARENHETER
Den första tiden var hektisk. Väldigt tidiga morgnar, sena kvällar, 
repetition, exercis. När vi träffar honom på kasernen efter fyra 
månader i Boden har han massor av minnen från den första tiden. 
Ett stridsmoment på Bodens södra skjutfält sticker ut – hans pluton 
skulle försvara ett berg mot den anfallande grannplutonen.  

– Det pågick under hela dagen. Man lade sig i eldställning i fuktig 
mossa och väntade att de skulle komma i fyra timmar, men så kom 
de aldrig. De hade de gått runt och vi fick ta oss till berget, det var ju 
jättebrant och bara stenar liksom. Det var väl första gången jag fick 
en riktig upplevelse. 

Just upplevelserna dyker ofta upp i vårt samtal. William säger 
att han vill göra saker som han kommer att komma ihåg, och livet i 
Boden är såklart annorlunda från det liv han hade för några månader 
sedan. Han kommer från Linköping och har jobbat som bartender i 

det civila livet. Kost och träning är stora intressen, och han har också 
spelat hockey men fick lägga av på grund av en skada. Nu är fokus 
istället helt och hållet på Försvarsmakten.  

– Det är ett helt annat liv kan man säga. Det är väldigt detalj-
styrt, allt är upplagt på ett visst sätt för att uppnå vissa mål. Det är 
en väldig effektivitet i allting vi gör. Det är strikt, men det finns en 
anledning till det. Jag tycker det är bra, jag är sån - jag gillar ordning 
och reda så mig passar det.  

VILL FORTSÄTTA INOM FÖRSVARSMAKTEN 
William har ett tydligt mål: att bli stridspilot. Det är någonting som 
ligger i släkten. Farfars far var stridspilot och sedemera testpilot, 
bland de första att flyga föregångarna till dagens JAS 39 Gripen.  

– Sen så finns det G-kraftstester och sånt där man egentligen 
inte har en aning om vad man klarar av. Men kommer jag inte in där 
så är jag lite sugen på bland annat amfibieregementet, att kombine-
ra vatten med markstrid och sånt. Det ska förhoppningsvis gå vägen.  
Nu när den grundläggande soldatutbildningen är färdig är det fullt 
fokus på befattningsutbildning innan de kan börja öva på riktigt 
med pjäsen, Archer, på skjutfältet. William ska bli pjäsoperatör 2 
vilket innebär att han ska kunna skydda Archern med en monterad 
kulspruta men han ska även kunna ge artillerield med det stora 
vapensystemet. 

– Jag ser fram emot de stora övningarna vi ska ha i vår. Batal-
jonsövningar, kompaniövningar och sånt. Du blir väldigt tight med 
personerna du är med i din grupp så det är jättekul att kunna samar-
beta och verkligen visa vad man går för. 

William ser sig själv som en storstadsmänniska och har främst 
Stockholm eller Göteborg i tankarna när han funderar över var han 
vill bo i framtiden, med officershögskolan i Karlberg som första 
anhalt. Även om Boden är för litet för hans smak, det krävs mer 
folk och ett större utbud av butiker och restauranger för att han ska 
trivas fullt ut, så finns den positiva bilden där. 

– Det känns som en ganska tight stad, människor är mer öppna. 
Det känns lite mer personligt på något sätt än vad det kan göra i en 
större stad.  #
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#07 / Khoubaib
KHOUBAIB KLEI  /  29 ÅR /  INDIESPELUT VECKLARE,  ÅR 1 /  TUNIS

Khoubaib är spelprogrammeraren från Tunisen som kan sitta
länge och bara betrakta naturen. I Sävast har han nära till utbildningen, 

frisk luft och livsnödvändig vård. 

D en 10 november 2017 landade Khoubaib Klei i Sve-
rige. Han satt i rullstol under resan – smärtan under 
fötterna blev för stor när han skulle stå upp – och 
han förberedde sig på att skaffa rullstol permanent. 
Den medicin han behövde kostade motsvarande drygt 

20 000 svenska kronor per paket, för dyrt för att de sociala myn-
digheterna i Tunis skulle kunna hjälpa, och ännu dyrare på svarta 
marknaden. Khoubaib lider av njursvikt och behöver regelbunden di-
alysbehandling och mängder av mediciner, både för att kroppen ska 
fungera normalt och för att motverka behandlingens bieffekter. Han 
berättar att flera nödvändiga mediciner inte går att få tag på i Tuni-
sien. Väl i Sverige började han få behandling på Sunderby sjukhus.  

– När jag kom hit hade jag förlorat hoppet, jag förstod att det var 
svårt att få tillbaka funktionen. Jag sa åt dem att de skulle försöka 
få tillbaka funktionen i händerna, men att om det inte går är det okej. 
Läkarteamet jobbade hårt och försökte med nya saker hela tiden - 
medicin, vad jag kan äta - och i sinom tid fick jag tillbaka funktionen. 
Inte allt, det finns fortfarande små problem, men det är på väg att 
lösa sig.

  
NYA MÖJLIGHETER I SVERIGE 
Vårdbehovet gjorde att han sökte asyl i Sverige, en process som 
fortfarande pågår, och förutom närheten till sjukvård har han också 
släktingar i Luleå. Han ville utöver det hitta en miljö där han kan an-
vända sina färdigheter på bästa sätt. Han är utbildad datoringenjör 
och har en historik inom spelbranschen, med fokus på programme-
ring. Men branschen är väldigt liten i hemlandet medan Sverige har 
stora spelföretag med mängder av erfarenhet. 

– Jag har vänner på Luleå Makerspace och de berättade om 
utbildningen. Först trodde jag inte det skulle vara möjligt eftersom 
jag är asylsökande. Men jag mejlade utbildningen, berättade om min 
situation och de sa att det går att ansöka.  

Khoubaib flyttade från Luleå till studentrummet på Boden 
Gamecamp i Sävast och började utbildningen hösten 2018. Det är 
någonting som han inte ångrat, och naturen i Norrbotten skiljer sig 
ordentligt från den i Nordafrika. 

– Jag såg bilder på internet innan jag flyttade till Sverige. Det 
var väldigt vackert, och det såg precis likadant när jag kom hit. Jag 
föreställde mig hur vackert det skulle vara med skog och vatten, 
men den riktiga utsikten är verkligen fantastisk. När jag går från stu-
dentrummet till skolan vill jag bara betrakta husen och hur de som 
bor där sköter trädgårdarna och njuter av livet genom att underhålla 
träden och växterna. Luftkvaliteten är också väldigt bra. Att bara 
andas här får en att må bättre, och man vill röra på sig.  

På utbildningen får han testa nya saker och utveckla sina fär-
digheter. Men det krävs en hel del pusslande för att få studierna att 
gå ihop då Khoubaib behöver dialysbehandling varannan dag. Han 
berättar att de har varit väldigt tillmötesgående på utbildningen och 
hittat lösningar som gör att han klarar studierna. 

– Här organiserar lärarna schemaläggningen och kurserna efter 
mitt dialysschema. Dagar jag inte är på sjukhuset har vi det väsentli-
gaste, men som igår hade vi det lugnare så jag fick tid att hinna ikapp.

 
KAN SPRINGA IGEN 
Den medicinska behandlingen har också fungerat över förväntan. 
Khoubaib gillar löpning och har allteftersom han blivit friskare kun-
nat börja springa på löpband, något som länge varit omöjligt då han 
haft smärta och nedsatt funktion i fötterna.    

– Jag hade en psykologisk idé om att jag inte kunde springa. Men 
jag gick med i ett gym, tog mig till löpbandet och försökte. Jag öka-
de hastigheten gradvis och till slut försvann mina mentala hinder. 
Nu kan jag springa 10 kilometer utan problem. 

Han trivs utmärkt med det nya livet på utbildningen i Boden och 
kan tänka sig att stanna om han får uppehållstillstånd i Sverige, men 
just nu ser han inte tillräckligt med arbetstillfällen för att kunna 
jobba som spelutvecklare i Norrbotten. Men han kan också tänka sig 
att vara med och starta ett nytt företag här. 

– De flesta spelföretag finns söderut. Jag undrar varför, det är 
inte balanserat. Det är lite som att det finns ett Sverige i södern och 
ett norrut. Så jag hade älskat att se ett företag här som blir fram-
gångsrikt. Och Boden är väldigt, väldigt vackert. #
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#08 / Sofie
SOFIE BÄCKMAN  /  21 ÅR /  PJÄSREKOGNOSCERINGSSOLDAT,  A 9 /  LJUSDAL

Sofie Bäckman är hästtjejen som sadlat och svidat om
till grönkläder.  På A 9 har hon hittat gemenskap och en känsla

av mening. Här stannar hon gärna kvar. 

H ela livet har hästar varit allt för Sofie. Hon gick 
ridsportsgymnasium, tävlade länge i hästhoppning 
och har de senaste åren varit hästskötare på ett stall 
i Skåne. Där jobbade hon mycket med hingstavel och 
tog hand om hästarna vid tävlingar.  

 – För det första gillar jag hästar. Det är ett ganska tufft yrke så 
har du inte passionen kommer du inte orka så mycket. Det är långa 
dagar och hårt jobb men det är mycket variation och så får man 
tillbaka mycket från hästarna, säger Sofie.  

Det blev så mycket häst i livet att hon till slut kände sig färdig 
med det. Hon har varit intresserad av Försvarsmakten sedan början 
av gymnasiet men ville vänta tills hon var klar med hästbiten. Därför 
gör hon lumpen nu, vid 21 års ålder. Och hon saknar inte hästlivet 
alls.  

– Det som lockade med Försvarsmakten var utmaningen och 
pliktkänslan. Det känns som att man gör något betydande. 

Innan hon ryckte in var hon taggad, hon hade tre veckors semes-
ter och ville bara få tiden att gå så att hon kunde åka upp hit.  

– Första morgonen var det pirrigt men så fort jag blev inskriven 
var det så högt tempo så jag hann inte tänka. Då var det bara hänga 
med och köra.  

TRIVS BRA PÅ A 9 
När vi ses på kasernen på A 9 håller kamraterna på att städa inför 
helgens permission. Vi slår oss ner kring ett bord i ett tomt logement 
för att inte vara i vägen. Här står våningssängarna av stål uppradade 
längs väggarna och den låga vintersolens strålar fyller rummet i ett 
rosa ljus. Sofie är på bra humör och ler med hela ansiktet.  

– Det har varit en bra vecka. Vi har börjat med befattningsutbild-
ningen i veckan. Jag har befattningen rek så det har varit mycket 
karttjänst och mycket fys. Det har varit kul.   

Hennes uppgift är att rekognoscera terrängen och hitta möjliga 
placeringar för Artilleriregementets stolthet, Archern. Hon trivs 
jättebra här, är nöjd med både utbildningen och befälen.  

– Jag vill fortsätta med det här. Jag tycker att det är jättekul och 
jag ser en framtid inom Försvarsmakten.  

Efter utbildningen är planerna antigen att ta kontinuerlig anställ-
ning eller söka till officersprogrammet. Det hon vill ha ut av ett jobb 
är chansen att utvecklas och varierande arbetsuppgifter. Sofie tycker 
om att arbeta och att sätta laget före jaget. Om möjligheten finns 
gör hon gärna utlandstjänst.  

– Då tjänstgör du verkligen för ditt land. Då blir plikten väldigt 
tydlig, säger hon.  

DELADE UPPLEVELSER 
Sofie har en tvillingsyster som också gör värnplikt samtidigt, som 
pansarskyttegruppchef på Skaraborgs regemente, P 4 i Skövde.  

– Vi har oftast gått mot samma mål, vi jobbade båda i stall 
tidigare men på olika ställen. Sen pratades vi vid och kände båda två 
att nu räcker det med det här, så då mönstrade vi. Men vi hade också 
i tanken att vi inte ville vara på samma ställe.  

Det var urvalet av utbildningar på de olika orterna som var avgö-
rande för placeringarna. Sofie ville göra grundutbildningen norröver 
och då fanns Boden som ett alternativ. 

– Det är väldigt kul med vintern, samtidigt som det är tufft. När 
du är på övning här är du ute hela tiden, det är du inte hemma.  

Sofie berättar att det blev en del chockade miner på hemmaplan 
när hon och syrran berättade om sina planer men överlag var det 
mest positiva reaktioner. Varje vecka ringer systrarna varandra för 
att dela med sig av sina erfarenheter och ibland försöker de bräcka 
varandra med vem som haft det tuffast. 

– Det är skönt att kunna prata med någon som är inne i det och 
verkligen förstår vad jag menar. Man delar liksom upplevelsen.  

MINNESVÄRD GEMENSKAP 
När hon anlände den 20 augusti upplevde hon Boden som en större 
stad än hon förväntat sig.  

– Det jag har sett tycker jag är väldigt bra, det är trevligt och 
väldigt fint. Det har bara varit positiva intryck än så länge. Här på A 9 
är alla supertrevliga, det är väldigt bra klimat.  

 Det Sofie alltid kommer att bära med sig från den här tiden är 
gemenskapen. 

– Du får en fantastisk gemenskap i gruppen du arbetar i dagligen, 
de du bor med i logementet och hela plutonen. Man går igenom 
saker tillsammans och får ett sånt starkt band så det kommer jag 
nog ta med mig mest.  

Hon tycker att människorna i Boden är mer öppna och välkom-
nande än hemma och kan tänka sig att bo kvar här efter utbildningen. 

– För mig spelar det inte så stor roll vart jag bor, så länge jag har 
ett jobb som jag trivs med och jag har ett socialt liv. Det viktiga för 
mig är att jag har nära till jobbet, nära till att kunna träna, till mat-
affär. Sen behöver det inte vara supernära, men ett rimligt avstånd 
– så att det är nära till det mesta. #
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#09 / Erik
ERIK PALLIN  /  19 ÅR /  VAGNCHEF,  STRIDSVAGNSKOMPANIET,  I  19 /  ENEBYBERG

För Erik Pallin är det viktigt att göra nytta i livet, att känna att han
bidrar och använder sin tid på ett bra sätt. Han känner att han hittat

helt rätt med värnplikten i Boden.  

D et är fredag och stora delar av Norrbottens pansar-
bataljon har precis kommit in från övning på Bodens 
södra skjutfält. I stridsvagnskompaniets kasern pågår 
inventering – all utrustning och alla persedlar som 
följde med ut ska nu visas upp när de är tillbaka.  

En av dem som tillbringat veckan i skogen är stockholmaren 
Erik Pallin. Som en del av ett fältförband har han vid det här laget 
vant sig vid att vara ute ofta och i alla väder. När han ryckte in var 
det värmebölja och 30 plusgrader, nu ett halvår senare omkring 20 
minusgrader. 

– Fält är väldigt speciellt för då tar dagen aldrig riktigt slut, vilket 
är väldigt ovanligt i de flesta andra arbetssektorer, att man jobbar 
konstant i fyra dygn. Det är en väldigt speciell känsla. På ett sätt har 
man lärt sig att det är okej att göra det ändå. 

Erik ryckte in bara ett par veckor efter studenten från ekonomi-
programmet på gymnasiet, och valet att göra lumpen kändes själv-
klart. Nästan alla delar av det militära livet verkar passa honom – 
strukturen, att få träffa nya människor och att själv kunna utvecklas. 
Men kanske allra främst handlar det om att kunna göra nytta, att 
göra någonting som är viktigt i livet efter gymnasiet. 

– Väldigt många ungdomar tror jag känner, och det hade jag nog 
också känt: “Vad ska jag göra nu?” och “Hur ska jag använda tiden?” 
Genom att göra min värnplikt fyller jag mitt liv med, man skulle 
kunna kalla det betydelse men också bara att man utnyttjar tiden på 
rätt sätt. Man har ett antal år man bara lever så att säga, och det är 
väldigt få år jag är i den här åldern. Jag tror jag skulle ångra mig om 
jag inte gjorde nåt sånt här.  

EN NATURLIG STRESS 
Han har befattningen vagnchef på en driftstödsvagn – ett stridsfor-
don 90 – och ska i den rollen ha befälet över vagnen och ge under-
stöd åt de stora stridsvagnarna som hela kompaniet kretsar kring. 
Han har utöver det utnämnts till vice plutonchef och befordrats till 
vicekorpral, och han kan tänka sig att ta anställning eller försöka 
komma in på en officersutbildning i framtiden. 

– Det här tar stora delar av ens dag men den lilla fritid man får 
den räcker ändå. Jag använder tiden på ett bra sätt här. För vi skyn-
dar oss hela tiden, vi har alltid bråttom någonstans – vissa kan säga 
att det är väldigt stressande men jag tror att det är en nyttig stress. 

Här är det stressigt en timme, sen har vi gjort det och då kanske det 
är stressigt för att man har en ny uppgift. Men oftast när man går 
hem på kvällarna är det man har gjort för dagen klart. Och det är en 
väldigt bra känsla, det är den naturliga stressen som den moderna 
människan ofta saknar. 

Trots att mycket av fritiden kretsar kring kasernområdet har han 
hunnit upptäcka mycket av Boden. Förra helgen stannade han och 
några kollegor kvar istället för att åka hem. Det blev bland annat 
bowling på Strajk Alley. Tidigare, när föräldrarna var upp på besök, 
blev det en tur till Rödbergsfortet.  

– Det är en grej man verkligen borde tala om finns här uppe för 
det är otroligt, sjukt coolt ändå.

 
UPPTÄCKT STADSLIVET I BODEN 
Tankarna om Boden innan var att det var en liten plats i norra Norr-
land där det finns ett regemente. Nu är bilden någonting helt annat, 
och det enda som i nuläget talar emot att han kan tänka sig bo i kvar 
är familjen och vännerna i Stockholm. Samtidigt får han allt fler 
positiva intryck av staden och de saker som finns här. Ett exempel är 
när han och plutonkamraterna besökte skördefesten och miljöda-
garna i höstas. 

– Herregud vad jag tyckte det var kul. Det var en av de eftermid-
dagarna när vi blev släppta ganska tidigt – då var det ju självklart 
att man skulle gå ut och upptäcka staden. Och alla roligheter som 
såldes där, det var väldigt kul faktiskt. Det där finns inte i någon 
storstad, och de flesta småstäder lyckas nog inte med det. Och det 
är på den finaste platsen i stan där vid kyrkan. 

När alla inventerat klart sin utrustning ska kasernen städas 
innan helgpermissionen börjar. Efter helgen väntar fortsatt intensivt 
arbete när alla ska lära sig sina befattningar och fordon. Mycket 
av tiden framöver kommer handla om att öva och få kompaniet att 
fungera så effektivt som möjligt. Om några månader väntar utryck-
ning, och då ska beslut om framtiden ska fattas.  

– Jag är öppen för många alternativ, men det viktiga för mig är 
att jag alltid har någonting att göra och då är Försvarsmakten ett 
bra alternativ. I framtiden kommer jag kanske på någonting jag vill 
plugga, eller så kommer jag inte känna så och då fortsätter jag väl 
här. För jag trivs väldigt bra, det kan jag verkligen säga. #
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#10 / Johanna
JOHANNA HARNESK  /  21 ÅR /  INDIESPELUT VECKLARE,  ÅR 2 /  STOCKHOLM

Johanna är stockholmaren som ville bort från storstadens höga tempo
och samtidigt plugga någonting kreativt. Indiespelutbildningen i Sävast passade

perfekt och hennes stora intresse, ridningen, finns nu alldeles i närheten. 

K lassrummet där vi hittar Johanna Harnesk ser ut 
som en datorsal i en skola brukar göra, bara med mer 
avancerad utrustning. Här har hon fullt upp just nu, 
det gäller att snabbt försöka lära sig spelutvecklarnas 
programvara, och för Johanna är det här helt nytt.  

– Jag kom hit som nybörjare. Jag hade aldrig ens rört något pro-
gram tidigare, så det var intressant. Det är en riktig utmaning men 
det var kul när man för första gången fick öppna Unity, spelmotorn 
vi håller på med, och se att “Oj, jag kan göra det här, och jag kan göra 
det här.” Det är svårt men samtidigt roligt. 

Tidigare jobbade hon på Gröna Lund, där hon blev tipsad av en 
kollega om utbildningen i Sävast. Intresset för spelutveckling har 
funnits där länge, men då det är hård konkurrens till universitetsut-
bildningarna har hon inte kommit in dit hon sökt tidigare. 

– Jag har spelat mycket spel sedan jag var liten. För några år 
sedan blev jag mer nyfiken på hur man gör spel. Det lockade att kun-
na vara lite kreativ, att bara få göra det man vill.  

Hon beslutade sig för att satsa på en flytt norrut och bor nu till-
sammans med katten Nala i studentboende nära skolan. Flyttlasset 
gick i augusti.  

– När jag först kom hit så blev jag väldigt överväldigad över na-
turen. Jag blev helt “Åh, Gud vad fint det var här”, liksom. När jag tog 
bussen in från flygplatsen och kollade ut, bara “Wow, det är så fint 
här, och så mycket hästar.” Jag bara kände i hjärtat “Aww, hästar!” 

11 MINUTER TILL RIDHUSET 
Ridning har alltid varit ett stort intresse och Johanna tillbringade 
mycket tid på ridskola fram till tonåren. Innan flytten hade det gått 
några år sedan hon sist red regelbundet men nu kände hon att det 
passade bra att ta upp intresset igen, att ha någonting att göra på 
fritiden i Boden. Från utbildningen vid Boden Business Park har hon 
nu bara 11 minuters bussfärd till ridhuset. 

– Det ger mig ett lugn på ett sätt. Hästar har alltid gett mig ett 
lugn i hela mitt liv. Oavsett hur stressad du är, så fort du kommer till 
stallet försvinner allt. Man lär sig så otroligt mycket av att vara runt 
hästar. Där blir det mer att du måste vara där och då, annars kan det 
hända en olycka.  

Att ta upp ridningen igen blev ett särskilt enkelt beslut när hon 
såg hur mycket billigare det var per termin i jämförelse med Stock-

holm. Utöver spelen är djur också Johannas stora intresse. 
– Jag är inte riktigt en människotjej om man säger så, jag 

föredrar djur framför människor. Och då känner jag att spel är bra 
för där får man nischa in sig litegrann, man får vara lite nördig. Man 
jobbar mycket i grupp men folk inom spelindustrin har oftast samma 
mentalitet. 

VILL SKAPA UPPELVELSER 
Intrycken av Boden är väldigt positiva än så länge. Hemlängtan kom-
mer såklart då och då men när hon är i Stockholm för länge börjar 
hon också längta bort igen. Hon trivs med lugnet och den friska 
luften i Boden och försöker promenera varje dag, antingen i Sävast 
eller så tar hon bussen in till stan. Men skolan tar upp en väldigt stor 
del av tiden. 

– Jag håller fortfarande på att försöka hitta min plats, men jag 
är mest inne på design och grafik. Programmering är absolut inte 
min grej, det slipper jag helst göra. Jag är mer för designen och att 
rita, såna grejer. Det kreativa, att man får göra saker och bidra till 
folks upplevelser. 

Det är uppenbart att hon vill få ut det mesta av utbildningen och 
försöker lära sig nya saker hela tiden. Hon har till exempel deltagit i 
game jams på fritiden – spelutvecklingsworkshops där man i grupp 
ska göra ett spel på väldigt kort tid. Hon säger att utbildningen hand-
lar mycket om praktiska moment snarare än teori, vilket innebär att 
man får ta mycket ansvar att lära sig saker och hitta lösningar på 
problem själv. Men det finns också alltid klasskamrater att fråga, 
hjälpa och bolla idéer med.  

– Vi har alla olika erfarenheter. Vissa av oss har inte gjort det 
här förut, medan andra är mer erfarna. Jag fattar till exempel inte 
programmeringen och då kan jag alltid be någon om hjälp. För saker 
tenderar att gå sönder när jag försöker göra det, säger hon och 
skrattar. 

Johanna vill jobba på ett spelföretag i framtiden och kan tänka 
sig att bo kvar om ett sådant jobb finns här. Det enda negativa hon 
kommer på om Norrbotten är mörkret vintertid, men resten av 
intrycken av Boden är positiva.  

– Det är en väldigt skön miljö och jag tycker folket som bor här 
är väldigt trevliga. Oavsett om man känner varandra eller inte, folk 
säger hej och såna grejer. Det gör man absolut inte i Stockholm. #
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