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Med Kollegiet för utvecklings- 
studier som plattform åkte  
Johan Hellström runt på ett 
antal konferenser, vilket senare  
ledde till att han hamnade på 
Sidas ICT4D-sekretariat.

– I samma veva fick min flick- 
vän en tjänst på Världsbanken  
i Kampala, Uganda. Jag följde 
med och startade konsultbyrån  
Upgraid för att kunna arbeta 
vidare med ICT4D. En dag fick 
jag ett mejl från en forskare 
vid Stockholms universitet  
som var på genomresa i Uganda 
och undrade om vi kunde ses.  
Det gjorde vi och han lyckades  
övertala mig att börja doktorera.

AXEL SALOMONSSON 

JOHANS 3 RÅD
1)  Ge inte upp!

2) Utgå från det som du tycker 
är roligt och intressant för att 
sedan nischa dig.

3)  Nätverka! Gå på seminarier,  
konferenser och så vidare, för att 
lära dig mer och lära känna folk. 
Branschen är förvånansvärt liten.

76  OMVÄRLDEN  MARS  2013

MALIN STAWE tror på ideellt 
arbete – att det är en väg in i  
branschen, ett sätt att skapa 
ett nätverk. Men främst menar 
hon att det är av stort person-
ligt värde. 

I dag jobbar Malin Stawe på  
Sida som enhetschef på Irak-
enheten. Hennes uppdrag är  
att leda och samordna utveck-
lingssamarbetet i Irak. Inte 
den enklaste av uppgifter, men  
med sina många olika erfaren- 
heter har hon de kunskaper 
som arbetet kräver. 

– År 2007 bodde jag i Kairo, 
där jag var regional handläg-
gare för mänskliga rättigheter.  

Jag minns frustrationen som 
rådde före revolutionen. 

Hon var även i Syrien innan 
upproren började och träffade 
människorättsaktivister som 
levde under ständiga hot. De 
träffades på offentliga platser 
och flyttade hela tiden runt, 
på grund av rädsla att bli av-
lyssnade. 

– Jag kände en sådan ödmjuk- 
het och respekt inför deras 
uppgift. Det är så lätt för oss i 
Sverige att skriva rapporter och  
strategier, men att faktiskt vara  
i fält berör på ett helt annat sätt. 

Hon säger att det finns många 
olika sätt att ta sig in i bran-

schen och att studier, i kombi- 
nation med ideellt arbete, kan  
öppna många dörrar. Vad man  
bör studera är dock inte själv-
klart. Malin Stawe förklarar att  
man kan tänka brett och näm- 
ner statsvetenskap eller juridik 
som exempel. Eller också kan  
man tänka regionalt eller tema- 
tiserat och studera ett specifikt 
område, eller läsa freds- och 
konfliktkunskap till exempel. 

Malin Stawe har själv en 

kandidatexamen i statsveten-
skap. Hon var inte säker på vad  
hon ville studera efter gym-
nasiet, men det redan rotade 
intresset för bistånd- och ut-
vecklingsfrågor styrde henne 
mot fältet. 

– Det finns många vägar som  
kan leda till jobb och jag tror 
att ideellt engagemang hjälper 
till stor del. 

LIZA YOUHANAN

 
MALINS 3 RÅD
1)  Fördjupa dig i det du är intres-

serad av, genom studier, utbyte 
och engagemang. 

2) Varje erfarenhet som åtminstone 
har någonting med drömjobbet 
att göra är ett steg i rätt riktning. 

3)  Spana på efterfrågan, men glöm 
inte hur du vill utvecklas som per- 
son i yrket. Det är bra att vara stra- 
tegisk, men man får inte glömma 
att man ska ha viljan också. 

NÄR JOHAN HELLSTRÖM var tolv 
år bestämde sig familjen för 
att flytta till Kenya, där hans 
föräldrar arbetade som lärare 
på Svenska skolan i Nairobi. 
Det som var tänkt att vara ett  
litet äventyr på ett år blev till  
slut fem år. Hela familjen på- 
verkades mycket och att flytta  
tillbaka till byn Oviken i Jämt- 
land visade sig vara en omöj-
lighet. 

– Jag började studera lång-
distanskurser för att kunna 
resa omkring i södra Afrika 
innan jag kom på att ICT är ett  
väldigt intressant verktyg för  
demokratisering och fattig- 
domsbekämpning. Jag flyttade 
då tillbaka till Sverige och plug- 
gade systemvetenskap på Göte- 
borgs universitet.

I dag är Johan Hellström 
33 år och bor med sin fru och 
dotter i Bagarmossen utanför 
Stockholm. Han kom just hem 

från en resa till Uganda och 
Kenya där han tittat närmare 
på två projekt inom ICT4D.  
4D står för for Development, 
ICT för utveckling alltså.

– Det ena projektet handlar 
om ett program som möjliggör  
för studenter att ranka lärare 
och professorer, men som även 
förser studenterna med en säker  
länk att rapportera korruption 

inom universiteten. Jag tittade 
även på hur ny teknik används 
för att öka transparens och del-
tagande inom vattensektorn i 
Uganda och i Kenya, berättar 
Johan Hellström.

Resan är en del av hans  
forskning som doktorand inom  
ICT4D på Institutionen för data-  
och systemvetenskap vid Stock- 
holms universitet.

– Jag försöker förstå hur ny 
teknik kan främja demokrati 
och deltagande, bland annat 
genom att se hur så kallad 
crowdsourcing – när olika per- 
soner hjälps åt att lösa ett pro- 
blem över internet – kan använ- 
das för att bekämpa korruption  
samt hur mobilanvändare kan  
övervaka val.

Efter sin utbildning lycka-
des Johan Hellström få en prak- 
tikplats på vad som då hette 
Kollegiet för utvecklingsstu-
dier vid Uppsala universitet. 
Han hjälpte kollegiet att arran- 
gera en större konferens om 
ICT4D. Arbetet med konferen-
sen ledde till en projektanställ- 
ning för att driva frågan vidare.  

Ideellt arbete – en väg  
in i branschen

Han startade konsultbyrå

Redan under gymnasietiden var Malin Stawe ideellt engagerad. 
Hon åkte till Guatemala med Kristna fredsrörelsen och arbetade  
med civilsamhällets roll i fredsprocesser. 

Johan Hellström är systemvetare och har en egen konsultbyrå.  
Han arbetar med att hjälpa organisationer inom utveckling och 
bistånd att bättre förstå och använda sig av informations- och 
kommunikationsteknologi, ICT.

MALIN STAWE

JOHAN HELLSTRÖM

UTBILDNINGSBILAGA
VÄGEN TILL BRANSCHEN
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