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Det är en märkbart glad Sofia Jo-
hansson jag stöter på i Sea Point, 
Kapstaden. Egentligen skulle jag 
träffa henne ute hos sin organisa-
tion Contribution To Opportuni-
ties (CTO) i kåkstaden Gugulethu. 
Men på grund av det rådande läget 
med skottlossningar, bilbränder 
och sprängda uttagsautomater, 
fick intervjun flyttas.  

– Ja, det har varit lite oroligt det 
senaste, jag har inte varit på kon-
toret sedan onsdags (21: februari), 
säger Sofia Johansson. 

Anledning till krisen är våldsam-
ma demonstrationer mot reger-
ingen och markägare om utlovade 
bostäder. 

Bodde i Edsvalla
Sofia Johanssons resa mot Gugu-
lethu, Kapstaden, började med att 
hon hoppade av lärarutbildningen 
i Göteborg och träffade en kille från 
Karlstad 2010. Sedan hamnade 
hon i Edsvalla och Karlstads uni-
versitet blev hennes val. 

Personalvetarutbildningen blev 
det och intresset för samhällsut-
veckling stod i centrum för henne 
under utbildningen. 

Efter några år på KAU, och flera 
lägenhetsbyten mellan bland annat 
Herrhagen och Norrstrand, var det 
dags att skriva examensarbete och 
det ville hon göra utomlands.

–  Jag valde mellan flera olika 
länder med en vinkel på hållbart 
arbete, och efter att ha sållat bort 
de riktigt farliga ställena, så blev 
det Sydafrika och Kapstaden. 

Grillande fårben 
Våren 2014 spenderade Sofia sex 
veckor i Sydafrika. Inspirationen 
till dagens arbete kom till på ett 
annorlunda vis. 

Sofia, en kurskamrat och deras 
studiementor Peter Fenton (som 
jobbat med KAU sedan 1994) var 
på väg till en vinprovning, men på 
grund av demonstrationer kunde 
inte de åka den vanliga vägen, istäl-
let fick de ta vägen genom Västra 
Kapprovinsens största kåkstad, 
Khayelitsha. 

– När vi åkte genom Khayelitsha 
såg vi en man som stod och grilla-
de fårben – och när vi reste genom 

dessa ställen så ville vi pröva allt, 
så vi var tvungna att testa det så-
klart.

I samband med detta träffade 
sällskapet en ung kille som hette 
Siyabonga, och efter ett tag bjöd 
han med dem hem. De beslutade 
sig för att göra det och struntade 
i vinprovningen. Väl där blev de 
bjudna på en teaterföreställning. 

– Självklart följde vi med, men 
vi trodde vi skulle komma till en 
någorlunda professionell teater, i 
stället kom vi till en afrikansk kvin-
nas spartanska hem. Inne i husets 
lilla vardagsrum stod 65 ungdomar 
redo för en föreställning – det blev 
väldigt snabbt intimt. 

Efter två och en halv timmas 
sång och uppträde var de tvungna 
att lämna. Men inte utan att den 
afrikanska kvinnan hade inspire-
rat Sofia till arbete i kåkstaden och 
redan här tändes gnistan: 

– Vi tänkte verkligen: Hit måste 
vi absolut tillbaka och arbeta. 

Snabba ryck 
När Sofia och hennes kurskamrat 
kommit hem från Sydafrika gick 
det fort. Redan på sommaren sam-
ma år hade de registrerat organisa-
tionen, CTO, och planer för arbete 
i Kapstaden började smidas. 

Efter allt pappersarbete var det 
ekonomin som Sofia hade kvar att 
lösa innan hon kunde sätta sig på 
planet till Afrikas sydligaste stad. 

Hon flyttade till Norge och körde 
truck. 

– Jag sov i soffa efter soffa, bara 
med inställningen att samla pengar 
till flytten. 

När hon hade pengar nog var det 
dags att sätta igång. Först började 
hon arbeta med den afrikanska 
kvinnan i Khayelitsha, vilket vi-
sade sig vara svårare än hon trott. 

– Till början var planen att bygga 
en skola, men sedan kom insikten 
att det är den organisatoriska struk-
turen och långsiktig hållbarhet 
som är det viktiga. Det räcker inte 
bara att placera en skola där och tro 
att arbetet är klart. 

Med denna insikt föddes Sofias 
riktiga ambition: att stötta lokala 
krafter i kåkstäderna. Hon kom i 
kontakt med Mapanya Sogoni – en 

man med ett tufft förflutet bakom 
sig och som suttit 17 år i fängelse. 
Efter ett tag hittade Sofia och Ma-
panya kontor i Gugulethu, och or-
ganisationen som den ser ut idag 
vad född. 

CTO firar fyra år 
CTO har i sommar funnits i fyra år, 
i Sydafrika officiellt i ett år. De job-
bar med lokala krafter, samtidigt 
som det är ett krävande arbete att 
hitta finansiärer. 

– Främst är det privatpersoner 
som stöttar finansieringen. 

CTO har en styrelse i Sverige som 
primärt jobbar med detta, medan 
den sydafrikanska avdelningen fo-
kuserar mer på utvecklingsarbete.

Vid sidan av organisationen 
jobbar hon som koordinator åt 
Karlstad universitets Study Point 
i Kapstaden. 

– Det intresset kommer främst 
från att vilja förbättra samarbetet 
mellan universitetet och möjlighe-
terna i Kapstaden. Mina arbetsupp-
gifter är att vara kontaktperson för 
forskare och studenter. Studenter 
åker ofta hit för att praktisera, skri-
va examensarbeten eller dylikt. 

Som alumn är Sofia nöjd med att 
få arbeta med universitetet, hon 
har tidigare även varit på KAU och 
hållit i seminarier och inspirations-
föreläsningar. 

– Det är viktigt och roligt att ar-
beta med universitet, och att även 
visa att det inte bara är ett fåtal 
socionom- eller ingenjörsstuden-
ter som kan komma hit och få ett 
positivt utbyte. Nästan alla studen-
ter på alla program och kurser kan 
göra det.

Och visst trivs hon bra med att 
vara koordinator: 

– Mitt hjärta bankar verkligen 
för KAU.

Saknar Karlstad
Sofia tittar varmt tillbaka på sin 
tid i Karlstad, främst på alla enkla 

Sofia landade  
drömjobbet
i Kapstaden

Det långsiktiga arbetet börjar tidigt. FOTO: CTO Sofia och Mapanya trivs bra som arbetskollegor.  FOTO: CTO 

Sofia Johansson tycker mycket om livsstilen i Kapstaden                             samtidigt som hon saknar Karlstad.  FOTO: VIKTOR SUNNEMARK

LÅNGRESA. Sofia Johansson är alumn från Karlstads 
universitet, grundare av organisationen Contribution To 
Opportunities (CTO) och koordinator för universitetets 
Study Point i Kapstaden – det har varit en lång resa från 
studentlägenheten på Norrstrand för 33-åringen. 

Sofia Johansson

Ålder: Född 1985, 33 år.
Familj: Mor, far, bror och syster i 
Mölndal, Göteborg.
Aktuellt: Arbetar stenhårt med 
sin organisation CTO i Gugulethu, 
Kapstaden.
Saknar mest med Värmland: 
Enkla transportmöjligheter.
Favoritplats i Karlstad: Östra 
bron.

Hur bemöts Kapstadens vatten-
kris i Gugulethu? 
– Det är lite olika, vissa tror det 
är Gud, andra tror på diverse 
konspirationsteorier, men krisen 
är mer påtaglig i de vita, mer rika 
områdena. I kåkstäderna har inte 
alla rinnande vatten och gör av 
med mindre, än vad de gör i de 
mer lyxiga områdena, säger Sofia 
Johansson.

SYDAFRIKA. Från Karlstad till Gugulethu

förbindelser som staden erbjöd. 
Trots detta ser hon sin framtid i 
Kapstaden. 

– Om fem år bor jag fortfarande 
här, det känns som jag bara har 
börjat, avslutar Sofia med ett av 
Sydafrikas bredaste leenden.

Viktor Sunnemark


