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JULGÅVA TILL KENYA. De anställda på industrigruppen 
Volati, med vd:n Mårten Andersson i spetsen, har sedan  
starten skänkt 1 000 kronor per anställd till välgörenhet varje 
år. I år är inget undantag – och pengarna går till Hand in Hands 
projekt Jobs for change. FOTO: JONAS ENG

  Hand in Hand – hjälper fattiga att bli företagare
n Utvecklingsorganisationen 
startades 1989 av lärarparet 
Olle och Gunnel Blomqvist. 
n Hittills har organisationen 
bidragit till att skapa eller 
förstärka över tre miljoner 
jobb i Indien, Afghanistan, 
Zimbabwe och Kenya.

n Grundidén är att utbilda 
och stötta framför allt kvinnor 
i entreprenörskap, för att  
de ska kunna försörja sina  
familjer och i förlängningen 
skapa fler jobb i närområdet. 
n Kvinnorna utbildas i själv-
hjälpsgrupper och bildar 

byråd där gemensamma 
beslut fattas om hur resurser 
ska fördelas. 
n De som behöver kan få 
mikrolån för att komma i 
gång med sin verksamhet.
n Hand in Hand Sweden har 
18 anställda i Stockholm, 

men verksamhetsorganisa-
tionerna har drygt 2 000 
lokalt anställda på plats i 
Indien, Afghanistan, Zim-
babwe och Kenya. 
n Insamlade pengar skickas 
direkt dit de ska användas, 
utan mellanhänder.

n 2016 uppgick de insam-
lade medlen till 56 miljoner 
kronor.
n De administrativa kostna-
derna utgjorde 9 procent 
(gränsen för att få ha ett så 
kallat 90-konto är 25 pro-
cent).

Industrigruppen Volati 
knep 20 andelar i Hand  
in Hands projekt i Kenya,  
Jobs for change. 

Många andra företag  
har köpt mindre poster. 
Men det finns andelar kvar.

Många företag väljer att skänka  
pengar i stället för att köpa julklappar åt 
personal och kunder. I december är det 
hög tid för företagen att besluta vilken 
eller vilka organisationer som ska stöttas.

Hand in Hands julkampanj Jobs for 
change har som mål att sälja 200 andelar 
à 20 000 kronor. 

Det blir 4 miljoner kronor som bland 
annat ska gå till att utbilda 3 500 kvinnor, 
män och ungdomar i entreprenörskap  
i Kajiado county i Kenya, så att de själva 
kan starta företag och försörja sig samt 
lyfta hela samhället ur fattigdom.

Sofie Borgudd,  insamlingsansvarig  
på Hand in Hand, konstaterar att över 
100 andelar redan är sålda.

”Vi ser ett stort engagemang från 
näringslivet för vår modell för att 
bekämpa fattigdom genom entreprenör
skap. Dessutom vet vi att många givare 
är noga med hur deras pengar används, 
man vill ha en tydlig återkoppling – och 
det får andelsägarna i Jobs for change”, 
säger hon.

Det företag som hittills har köpt flest 
andelar i projektet är industrigruppen 
Volati, som bland annat äger Akademi
bokhandeln och Besikta Bilprovning.

”Vi är själva entreprenörer och före
tagsbyggare, och vi tycker det är roligt, 
viktigt och väldigt berikande att stötta 
människor i utsatta situationer så att de 
får möjlighet att påverka sin situation 
genom entreprenörskap”, säger Mårten 
Andersson, vd för Volati.

Volatis julklappspengar går till Hand in Hand

De skänker bort  miljoner
Företaget har köpt 20 andelar i Kenya

projektet Jobs for change, till en kostnad 
av 400 000 kronor. 

Dessutom skänker Volati ytterligare 
nästan 1,4 Mkr, som går till två by projekt 
i Kenya och till andra delar av Hand in 
Hands verksamheter i andra länder, 
bland annat Indien, Zimbabwe och 
Afghanistan.

”Vi beslutade redan från starten för 
13–14 år sedan att skänka 1 000 kronor 
per anställd varje år. Då var vi inte så 

många, men det har gått bra med stark 
tillväxt och i dag är vi 1 800 anställda. Vi 
vet att det uppskattas av personalen,  
för vi får många tack och kommentarer 
av dem”, säger Mårten Andersson.

Jonas Mitsem, vd för fastighets bolaget 
Mitsemhus i Täby, har köpt andelar i Jobs 
för change för 100 000 kronor.

”Det känns bra att kunna ge ett litet 
bidrag till att göra världen till en bättre 

plats. I år valde vi Hand in Hand för att 
de på ett beständigt sätt förbättrar  
människors levnadsvillkor i delar av 
världen som så väl behöver det.”

Aktietorget skänker  40 000 kronor 
som julgåva till sina kunder, mot
svarande två andelar.

”Vi brinner för att skapa tillväxt  
i samhället och Hand in Hand gör samma 
sak. Att organisationen fokuserar på just 

Peter Gönczi, vd 
för Aktietorget.

 ■ ABCD Bygg
 ■ Aktietorget
 ■ Altira
 ■ Backstage Invest
 ■ Blinkfyrar
 ■ Blomquist & Co
 ■ Bright Advokater

 ■ Butter Bay
 ■ Börjesson Oljor
 ■ Cellavision
 ■ Cityortopedi
 ■ CLX Communications
 ■ Comply It
 ■ Danmat

 ■ Diös Fastigheter
 ■ Ejendahls
 ■ Ekonomi Klara Papper
 ■ Etimo
 ■ Fastighetsutveckling  

    i Älvsjö
 ■ Friis El

 ■ Frontit
 ■ Globe Foods
 ■ Green Furniture Concept
 ■ Greenpark
 ■ Hallands Djursjukhus
 ■ Intelliplan
 ■ InventiAir

 ■ IS Tools
 ■ Klåvafinans
 ■ L Larsson Fastigheter
 ■ Lannebo Fonder
 ■ Lindqvist Bygg
 ■ Media Path Network
 ■ MFS Fastighetsservice 

 ■ Mitsemhus Produktion
 ■ Mobile CCG Holding
 ■ Nicator
 ■ NP3 Fastigheter
 ■ Objektvision
 ■ Odin Fonder
 ■ Opti Group

 nDi Företagen som har skänkt pengar till Jobs for change
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  Ge en julgåva – Jobs for change Så köper du andelar: www.handinhand.nu
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n Jobs for change är ett 
projekt som ska förändra 
livet för över 12 000 personer 
i Kajiado county i Kenya. 
n 3 500 vuxna och ung
domar utbildas i entreprenör
skap och erbjuds mikrolån 
för att starta företag.

n 2 500 företag kommer  
att startas, varje företag för
sörjer i snitt fem personer.
3 750 nya jobb kommer att 
skapas i Kajiado county.
n 10 500 barn får hjälp  
med mat, medicinsk vård 
och ordnad skolgång.

n En andel i projektet  
kostar 20 000 kronor. 
Det finns 200 andelar 
för företag och privat
personer.
n De som köper 
andelar får omfattande 
rapporter om projektet 

under de två år det pågår, 
digitala julkort och ban

ner att använda i före
tagskommunikation 
samt möjlighet att 

besöka Kajiado county  
i Kenya för att se hur  

projektet utvecklas.

De skänker bort  miljoner

Årets julkampanj på Hand in Hand  
heter Jobs for change, och är ett projekt 
där 3 500 personer i Kenya ska utbildas 
i entreprenörskap. 

Di följer projektet, där privatpersoner 
och företag kan köpa andelar i projektet 
för 20 000 kronor per styck.

Självhjälpsgrupperna är kärnan  
i Hand in Hands verksamhet. I varje  
projekt skapas ett antal grupper med 
10–15 personer i varje, alltså drygt  
300 självhjälpsgrupper i Kajiado county 
i Kenya. 

Under nio månader kommer personal 
ut till grupperna med jämna mellanrum 
och undervisar dem i olika moduler  
som marknadsföring, finansiering och 
sparande.

”Det är som ett mini-Handels, på  
väldigt komprimerad tid”, säger Richard 
Nordström, tillförordnad general-
sekreterare för Hand in Hand.
Hur reagerar de på informationen?

”De vet att andra vet mer än de gör. 
När de åker till marknaden kanske de 
inte kan läsa eller skriva ordentligt, och 
det är svårt för dem att driva den här 
verksamheten. Men de har drömmar och 
idéer och de vet vad som behövs. Och det 
är ganska små verktyg som vi behöver 
lägga till för att de ska kunna utveckla 
sina företagsidéer”, säger Richard Nord-
ström.

Exempelvis lär sig kvinnorna och 
männen att ta skäligt betalt så att de gör 
vinst, att beräkna kostnader och att göra 
prognoser. 

”Och sparande är en viktig del och helt 
avgörande för långsiktigt hållbara före-
tag. Där kan vi visa att om du sparar 
pengar under en period kommer ett plus 
ett att bli tre, på grund av räntan men 

också för att du kan göra investeringar  
i din verksamhet som gör att du får en 
högre vinst, och så vidare.”

Det kan vara en så enkel sak som att 
odla tio tomatplantor i stället för de tre 
som behövs för det egna hushållet, och 
att sälja överskottet på marknaden. Eller 
att inkludera kostnaderna för hönsens 
mat och burar när man säljer äggen 
vidare, så att det blir en vinst.

”Det är inga storslagna entreprenörs-
drömmar utan det handlar om de lokala 
behoven och att bygga på den kunskap 
de redan besitter”, säger Richard Nord-
ström.

Den som köper andelar i Jobs for 
change får möjlighet att själva besöka 
Kajiado county under de två år som  
projektet pågår. 

Då ingår det ofta att närvara vid ett 
möte i en självhjälpsgrupp, där del-
tagarna håller koll på hur de olika före-
tagen går, vem som ska betala tillbaka 
på sitt lån och vem som ska få låna ur den 
gemensamma potten. 

Deltagarna bestämmer själva hur de 
vill dela upp sig i självhjälpsgrupperna. 
I Kenya kommer 20 procent av delta-
garna i projektet att vara män, och ofta 
samlas männen i en egen självhjälps-
grupp i stället för att blanda kvinnor och 
män.

”Man kommer av fri vilja och man gör 
jobbet själv. Det är det som är så häftigt: 
när man besöker byarna efteråt säger de 
inte ’Tack för gåvan’ utan ’Titta vad jag 
har gjort’. De är så stolta för de har byggt 
upp sina verksamheter själva. Den  
kraften kan vi aldrig ta ifrån dem och 
den kommer att ge ringar på vattnet  
långsiktigt”, säger Sofie Borgudd,  
insamlingsansvarig på Hand in Hand.

Hittills har Hand in Hand skapat över 
tre miljoner nya jobb, framför allt i Indien 
men även i Kenya, Zimbabwe, Tanzania 
och Afghanistan.

ANNIKA HELLNER

”Mini-Handels  
på kortare tid”
En snabbversion av Handels
högskolan. 

Så beskrivs processen i Hand  
in Hands självhjälpsgrupper, där  
kvinnor lär sig bli entreprenörer  
och stöttar varandra.

Anna Gauffin af 
Uhr, vd för Qloss.

TEORI OCH PRAKTIK. Kvinnorna i Hand in Hands självhjälpsgrupper får bland 
annat lära sig att ta hänsyn till kostnader för djurfoder och burar när de sätter pris 
på äggen.  FOTO: HAND IN HAND

kvinnligt företagande tycker vi dessutom 
är extra kul då vår handelsplats är den 
som har procentuellt flest kvinnor  
i styrelsen”, säger Peter Gönczi, vd för 
Aktietorget.

Många av andelsköparna har en lång 
historia av att vara med och stötta Hand 
in Hand.

”Vi har sponsrat Hand in Hands verk-
samhet varje jul i tio år eftersom vi tycker 
att deras verksamhet att genom entre-
prenörskap och utbildning få människor 
ur fattigdom rimmar väl med vårt bolags 

 nDi Företagen som har skänkt pengar till Jobs for change

värderingar”, säger Maria Morin, hr-  
och kommunikationschef på bioteknik-
bolaget Cellavision.

Ett annat företag som är med och bidrar 
till Jobs for change är lacktillverkaren 
Qloss i Trelleborg.

”Vi är inget storföretag och vi kan inte 
skänka miljoner. Men vi gör vår del,  
vilket alla på företaget tycker är givande”, 
säger vd:n Anna Gauffin af Uhr och fort-
sätter: 

”Jobs for change är ett projekt som  
vi kan följa här hemifrån genom sociala 
medier och rapporter, men även genom 
att besöka projektet på plats i Kenya för 
att se hur det utvecklas.”

ANNIKA HELLNER
annika.hellner@di.se

08573 654 79

 ■ Peter Nordberg Ekonomi
 ■ Priveq Advisory
 ■ Pro Astri
 ■ Qloss 
 ■ Real Advokatbyrå
 ■ Segulah Advisor
 ■ Select Collection

 ■ Smallcap.se 
 ■ Stringo
 ■ Sundlings Sverige
 ■ Svenska Chefnätverk
 ■ TicTac Mobile
 ■ Vidici Fund II
 ■ Vipetech

 ■ Volati
 ■ Wistrand Advokatbyrå
 ■ Zetterbergs Industri

Även ett antal privatpersoner har tecknat 
sig för andelar i projektet.


