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LÄS MER: HANDINHANDSWEDEN.SE

När betongbolaget Finja fyllde 60 nyligen ville företaget inte ha några
presenter utan rekommenderade sina uppvaktare att stötta välgörenhetsorganisationen Hand in hand.
”Köp gärna ett företag till oss”, säger Gull-Britt Jonasson, koncernchef
på Finja.
HILMA LUNDWALL (TEXT)

Hjälper fattiga
att driva företag
Gull-Britt Jonasson är givare i Hand in hand
Sedan tio år tillbaka är Gull-Britt Jonasson givare till Hand in hand, både som
privatperson men också med familjekoncernen som förra året hade en omsättning på närmare 1,9 miljarder kronor.
”Deras jordnära sätt passar mig, det
är hjälp till självhjälp. De ger också mikrolån till kvinnor som vill satsa på ett
eget företag och de ska på sikt återbetala
de pengarna så att de kommer till nytta
för nästa person. Jag har också sett
utvecklingen som har skett inom Hand
in hand, det är otroligt vad de gör med
ringarna på vattnet”, säger hon.
Enligt Hand in hand räcker 900 kronor
för att starta ett företag och hittills har
2,8 miljoner personer tränats i entreprenörskap av organisationen.
”Många i näringslivet upplever att vi
har ett hållbart sätt att bekämpa fattigdom. Att starka näringslivsprofiler som
Gull-Britt Jonasson engagerar sig i Hand
in hand och uppskattar vårt sätt att
arbeta betyder otroligt mycket för oss
och bevisar ytterligare vår relevans
i företagens sociala ansvarstagande”,
säger Stina Götbrink, generalsekreterare på Hand in hand.
Familjeföretaget Finja Betong grun-

dades på 1950-talet av Kaj Andersson,
samma årtionde som hans dotter GullBritt Jonasson föddes. Trots att hon
arbetat inom koncernen Finja i hela sitt
yrkesverksamma liv, var det inte helt
utan utmaningar att ta över som vd för
30 år sedan.
”Jag kände själv att det var svårt att ta

över, så vi skaffade ett mindre bolag som
jag var vd för under en period innan det
kändes naturligt att gå tillbaka till Finja”,
säger Gull-Britt Jonasson.
Hon har sedan dess bland annat
utsetts till Årets företagare i Sverige av
Dagens industri år 2002. För sex år sedan
valdes hon också, som första kvinna, in
i styrelsen för Sveriges Byggindustrier.
Men att gå in som kvinnlig vd i en mansdominerad bransch har hon inte sett som
ett problem, det är på ett annat ställe skon
klämmer.
”Det är svårare att vara barn till grundaren än att vara kvinna i en mans
dominerad värld. Om någon ville något,
skulle de prata med min far och inte med
mig. Det satt rätt mycket i väggarna vad
han hade tyckt”, säger hon.

”Det
var jätteintressant,
det var
entreprenörskap
i sin lilla
men äkta
skepnad.”

för att se hur pengarna används. En möjlighet som Gull-Britt Jonasson tog vara
på tidigt under sin tid som givare, då hon
besökte en by i den indiska delstaten
Tamil Nadu tillsammans med organisationen.
”Det var jätteintressant, det var entreprenörskap i sin lilla men äkta skepnad.
Vi fick betala resa och uppehåll själva,
vilket stämde överens med mitt sociala
engagemang och min etik. Det var roligt
att se de här stolta företagskvinnorna
som till exempel vävde eller odlade grönsaker, de var fulla av entusiasm.”

GULL-BRITT
JONASSON, OM SITT
BESÖK I EN BY
I INDIEN

Organisationen erbjuderen rad olika

Familjen harfortsatt att arbeta inom

Di Fakta
n

Finja och Gull-Britt Jonassons båda barn
jobbar till hennes stora glädje inom koncernen i dag. Dottern Veronica Jensen är
ansvarig för en handfull dotterbolag och
sonen Tobias Jonasson arbetar med finans
och fastigheter. Men om de ska ta över
företaget i framtiden är inte bestämt än.
”Jag får ofta den frågan, det får framtiden utvisa om de passar och om de vill.
De är entreprenörer båda två, men på
helt olika vis. Det viktigaste är att göra
rätt både affärsmässigt och ur barnens
perspektiv”, säger hon.
I Hand in hands julkampanj ”Merry

Business” kan man välja att stötta en hel
by eller köpa en andel i en by. Man har
också möjlighet att besöka platsen i fråga

Gull-Britt
Jonasson
■■Ålder: 51 år
■■Bor: På landet
på vintern, vid
havet på som
maren
■■Familj: Make,
två barn med
respektive samt
barnbarn
■■Gör: Koncern
chef för och
ägare av Finja
och dess moder
bolag Rotorbulk
Förvaltnings AB.

givarmöjligheter och för Gull-Britt
Jonasson och Finja har gåvorna sett olika
ut genom åren.
”Jag har haft en dialog med Hand in
hand och frågat var man behöver pengarna bäst. Om de ser att det bäst används
genom att jag stöttar en hel by eller sätter in pengarna i något annat projekt, så
har jag gjort det.”
Hon berättar att hon i stället för födelsedagspresenter till såväl henne själv
som Finja brukar rekommendera att man
stöttar Hand in hand, vilket enligt henne
också öppnar upp för en dialog om organisationen. Att stötta Hand in hand innebär att möjliggöra för kvinnor och unga
att starta egna företag.
”Om man vill ge oss någon form av
gåva så säger jag ’varför inte ge oss ett
företag’ så har de gått in på Hand in hand
och stöttat deras verksamhet. Jag vill inte
ha några presenter, men köp gärna ett
företag till oss”, säger hon.

Di Hand in hand
n

Di Merry business
n

Bekämpar fattigdom genom entreprenörskap
■■Hand in hand startades 1989 av
lärarparet Olle och Gunnel Blom
qvist.
■■Hittills har organisationen
bidragit till att skapa eller 
förstärka 4,2 miljoner jobb
i Indien, Afghanistan, Zimbabwe
och Kenya.
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■■Ett effektivt sätt att bekämpa
fattigdom är att skapa jobb så att
människor kan försörja sig.
Hand in hand utbildar och tränar,
framför allt kvinnor, i entreprenör
skap så att de kan driva ett litet
företag. Tack vare inkomsten
kan de försörja sig och sina famil

jer och barnen kan gå i skolan.
De som behöver kan få mikrolån
för att komma i gång med sin verk
samhet.
■■Hand in hand Sweden har
18 anställda i Stockholm, och
organisationerna har drygt
2 000 lokalt anställda i Indien,

Afghanistan, Zimbabwe och
Kenya. Pengarna skickas
direkt dit de ska, utan mellan
händer.
■■Under 2018 samlade Hand in
hand in totalt 78 Mkr. Administra
tions- och insamlingskostnaderna
utgjorde 10 procent.

Årets julgåva
■■2019 års julkampanj omfattar byprojekt
i Kenya eller Indien. Man kan gå in som
investerare själv eller genom en eller flera
andelar i ett byprojekt.
■■Projektet pågår under två och ett halvt
år med rapporter och uppföljning från den
specifika by som man väljer att stödja.
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Di Läs mer och skänk pengar handinhandsweden.se
n
■■I år kan man välja att lägga till 
f oto- och receptboken ”Recipe for change”,
med kenyanska recept tolkade av kocken Paul
Svensson. På så vis ges en möjlighet till ett
långsiktigt och hållbart engagemang samtidigt som personalen får en fysisk julklapp
som återkopplar till företagets deltagande
i Hand in hands julprojekt Merry b
 usiness.

