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SSR:s Samiska 
Företagspris år 2011

Årets Företagspris 2011 har av styrelsen i SSR tilldelas Nutti 
Sámi Siida, Nils Torbjörn Nutti och Carina Pingi, med 
följande motivering:

Nils Torbjörn och Carina förenar i sin verksamhet den 
traditionella rennäringen med en företagsinriktad förnyelse. 
Utifrån en bakgrund inom rennäringen har Nils Torbjörn 
och Carina, via sitt familjeföretag, skapat en positiv samisk 
företagsutveckling i sin hemby Jukkasjärvi. Sedan i slutet av 
1980-talet har renskötseln fått ett viktigt komplement genom 
den egna turismverksamheten. 

Nutti Sámi Siida har genom ett eget träget arbete skapat sig en 
marknadsposition och en uppskattning som sträcker sig långt 
utanför den egna hemmamarknaden, de demonstrerar i sin 
dagliga gärning att en ansvarsfull samisk besöksnäring kan 
bedrivas utan att respekten för rennäringen behöver vika.

Nils Torbjörn och Carina är i många avseenden goda förebilder 
som visar på vägar för att utveckla rennäringen och de samiska 
näringarna mot nya möjligheter. Arbetet med att utveckla 
det egna företagandet är genomsyrat av entreprenörskap, ett 
entreprenörskap som också på ett värdigt och konstruktivt sätt 
synliggör den samiska kulturen.

SSR:s Samiska 
Ungdomsföretagspris 

år 2011
Årets Samiska Ungdomsföretagspris 2011 har av styrelsen i 
SSR tilldelas; Sabina Jonsson, med följande motivering:

Sabina är en ung entusiastisk företagare som med en impon-
erande energi utvecklat ett nytänkande inom sitt a!ärsområde; 
konferens- och mötesverksamhet. Med en samisk värdegrund 
i bagaget arbetar Sabina målmedvetet och fokuserat för att 
skapa utveckling i sitt eget företag. Sabina förenar en uthål-
lighet, likt "ällbjörkarna i hennes hemby Ammarnäs, med 
otåligheten hos en ung entreprenör som hellre ser a!ärsmöjli-
gheter än svårigheter.

Sabina har sedan starten av sitt företag 2008 arbetat strategiskt 
och långsiktigt för att positionera Sápmi som en mötesdesti-
nation. Hennes arbete har lett till att hennes företag Bocamic 
idag är ett lönsamt företag som också skapar sysselsättning. 

Det samiska samhället och den samiska ungdomen behöver 
goda förebilder, Sabina Jonsson är just en sådan förebild.
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