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Abstract

In course of time the role of the individual being has become increasingly important in the 

fight against poverty. Through its microcredit programmes, the organization Grameen Bank 

offers “aid to self-help” to poor women on the countryside in Bangladesh. The purpose of this

essay is to investigate how participation in Grameen’s microcredit programmes can affect 

these women’s social situation and working situation. In order to achieve the purpose the 

following questions have been formulated: How does microcredit affect women’s self-esteem, 

influence in the household, and exposure to domestic violence? How does microcredit affect 

women’s occupational situation, to what extent do they have control over their loans, and how 

is microcredit regarded in comparison with permanent jobs, as a way to reduce poverty?     

The research, which has been carried out as a qualitative text analysis, shows that Grameen

plays an important role when it comes to improving women’s living conditions. The access to

microcredit helps women increasing their working activity as well as their self-esteem and 

influence in the household. However, microcredit does not merely create positive 

consequences. There are cases where microcredit increases the risk of domestic violence. 

Often the loans are transferred within the household, and then controlled by men. In addition, 

women’s use of microcredit is still confined to activities traditionally performed by women.

These factors are important to consider when evaluating Grameen’s programmes, since they

counteract Grameen’s vision of creating development for women.

Key words: 

poverty reduction, development, microcredit, Muhammad Yunus, Grameen Bank, 

Bangladesh, women, social life, working life 
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1 INLEDNING

Det inledande kapitlet ska ge läsaren en inblick i ämnet. I det här kapitlet presenteras även 

uppsatsens syfte och frågeställningar.

1.1 Bakgrund

Fattigdomsbekämpning har varit biståndets viktigaste mål sedan i början av 1970-talet.1

Tankarna om hur man bäst minskar fattigdomen har emellertid varierat. Enligt traditionell syn 

är ekonomisk tillväxt en förutsättning för bättre levnadsförhållanden i fattiga länder.2 Men 

med tiden har man insett att fattigdomen inte försvinner automatiskt som ett resultat av 

ekonomisk tillväxt. Risken finns att tillväxten leder till att rika människor blir rikare medan de 

fattigas situation förblir oförändrad.3

Därför betraktas inte längre ekonomisk tillväxt som det enda sättet att nå utveckling och 

fattigdomsminskning. Istället läggs allt större fokus på den enskilda människans utveckling. 

Synen på människan som ett mål och ett medel för utvecklingen började vinna gehör på allvar

först på 1990-talet. En av dem som mest aktivt försökte sätta människan i fokus var 

nationalekonomen Amartya Sen som menade att utveckling – sådan som i längden leder till 

minskad fattigdom – kan åstadkommas först när människans frihet vidgas.4  

Vi förbinder oss att förverkliga allas rätt till utveckling och att befria hela mänskligheten från nöd.

Millenniedeklarationen5

Undertecknandet av millenniedeklarationen vid FN:s toppmöte år 2000 anses vara ett viktigt 

avstamp i kampen mot fattigdomen. Då enades världens ledare om att gemensamt skapa bättre 

förutsättningar för att fattiga människor ska kunna förbättra sina levnadsförhållanden.6

Eftersom millenniedeklarationen ska vara ett grundläggande dokument för FN:s arbete under 

2000-talet antyder citatet ovan att den enskilda människan kommer att spela en viktig roll i 

det framtida arbetet med att minska fattigdomen i världen.7

                                                
1 Odén 2006:73
2 Bigsten 2003:9
3 Sida: Går det att utrota fattigdomen?
4 De Vylder 2007:43-44, Sen 1999:17
5 Svenska FN-förbundet: Utveckling och fattigdomsutrotning
6 Sida: Millenniemålen för minskad fattigdom
7 Svenska FN-förbundet: Millenniedeklarationen
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Också i det svenska utvecklingssamarbetet har insikten om den enskilda människans 

betydelse för fattigdomsbekämpningen blivit allt mer framträdande. Enligt propositionen 

Gemensamt ansvar – Sveriges politik för global utveckling som antogs av riksdagen i 

december 2003, ska Sveriges utvecklingssamarbete ”bidra till att skapa förutsättningar för 

fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”.8 Formuleringen visar på en tydlig 

koppling mellan millenniedeklarationen och utformningen av svensk politik för global 

utveckling. I propositionen anges att arbetet med att skapa en rättvis och hållbar global 

utveckling ska präglas av två perspektiv: ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv.9

Den här uppsatsen fokuserar på mikrokrediter som ett sätt att bekämpa fattigdomen. 

Mikrokrediter bygger på idén om att människan kan lyfta sig ur sin fattigdom av egen 

förmåga.10 Som fall har jag valt att studera Grameen Bank (fortsättningsvis Grameen) som 

arbetar med mikrokrediter bland de allra fattigaste människorna på landsbygden i 

Bangladesh.11 Grameen har fått stor uppmärksamhet i media under de senaste åren, inte minst 

sedan banken tillsammans med dess grundare professor Muhammad Yunus belönades med 

Nobels fredspris år 2006, som följd av insatserna för de fattiga.12

Grameen har inspirerat till mikrokreditsprogram på många håll i världen. Programmen – som 

i första hand riktar sig till kvinnorna – har visat sig ge goda resultat i de fattigaste av 

samhällsskikt och därför betraktas mikrokrediter idag som ett grundläggande element i arbetet 

med att skapa ekonomisk och social utveckling.13 Men under senare år har man börjat 

ifrågasätta om mikrokrediter enbart har en positiv inverkan på kvinnornas utveckling och 

frigörelse. Bland dem som gjort sina röster hörda finns till och med de som hävdar att 

mikrokrediterna kan förändra kvinnornas levnadsförhållanden till det sämre.14   

                                                
8 Sida: Sveriges nya politik för global utveckling omfattar alla politikområden
9 Regeringens proposition 2002/03:122. Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling
10 Grameen – Banking for the poor: Breaking the vicious cycle of poverty through microcredit
11 Grameen – Banking for the poor: Grameen Bank
12 The Nobel Peace Prize: Nobel Peace Prize Laureates
13 Rahman 1999:67
14 Kabeer 2001:63
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1.2 Syfte 

Mot ovanstående bakgrund blir syftet med min uppsats att med ett kritiskt förhållningssätt

undersöka hur Grameens verksamhet med mikrokrediter påverkar livssituationen för fattiga 

kvinnor i Bangladesh. Jag avser framför allt att undersöka vilken betydelse mikrokrediterna

har för kvinnornas sociala situation och arbetssituation. 

1.3 Frågeställningar

För att ta nå uppsatsens syfte har följande empiriska frågeställningar formulerats. 

Frågeställningarna har delats upp i ett mindre antal konkreta frågor för att underlätta 

undersökningsprocessen.

 Vilken betydelse har Grameens mikrokrediter för kvinnornas sociala situation? 

– Hur påverkar mikrokrediterna kvinnornas självkänsla?

– Hur påverkar mikrokrediterna kvinnornas inflytande i hemmet?

– Hur påverkar mikrokrediterna kvinnornas utsatthet för våld i hemmet?

 Vilken betydelse har Grameens mikrokrediter för kvinnornas arbetssituation?

– Hur påverkar mikrokrediterna kvinnornas sysselsättning?

– I vilken utsträckning har kvinnorna kontroll över sina lån?

– Hur betraktas mikrokrediter i förhållande till varaktiga arbetstillfällen som ett 

alternativ för fattigdomsbekämpning?
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2 TEORI

I följande kapitel introduceras ett urval av de perspektiv på utveckling som varit betydande 

för fattigdomsbekämpningen. Därefter presenteras begreppet mikrokrediter, liksom Grameens 

historiska bakgrund och filosofi, verksamhet samt genomslag i världen.     

2.1 Utveckling genom ekonomisk tillväxt

2.1.1 Ekonomisk tillväxt målet för utveckling

I de moderniseringsmodeller som började växa fram efter andra världskrigets slut kom 

utveckling nästan uteslutande att likställas med ekonomisk tillväxt. Det huvudsakliga målet 

blev att skapa industrialisering och modernisering i utvecklingsländerna. Ökade investeringar 

och ökad kunskap sågs nu som en förutsättning för att frambringa ekonomisk tillväxt. Men 

eftersom fattiga länder saknade tillräckligt med inhemska kapitalresurser kunde de varken 

investera eller spara i den utsträckning som krävdes för att få fart på tillväxten. Länderna 

riskerade därför att fastna i en fattigdomsfälla, där jämvikt i fråga om utbud och efterfrågan 

hamnade på en alltför låg nivå.15

2.1.2 Arthur Lewis’ modell om dualekonomier

Störst inflytande under den här perioden fick modellen om dualekonomier som utvecklades av 

Arthur Lewis på 1950-talet. Lewis delade in utvecklingsländernas ekonomier i en traditionell 

och en modern sektor. I modellen kännetecknades den traditionella sektorn av stagnation, 

eftersom den bestod av självhushåll där resurserna delades lika. Den moderna sektorn stod 

däremot för marknadsekonomi, vinster och kapitalackumulation och svarade för dynamiken i 

samhället.16

Lewis menade att förändringsprocessen i utvecklingsländerna skulle sättas igång genom 

införande av en modern sektor i en traditionell ekonomi. Den moderna sektorn byggde på det 

kapitalistiska tänkandet och skulle utvecklas i takt med att kapitalisterna lyckades skapa 

vinstmaximering. Utveckling betraktades som den process där arbetskraft flyttas från den 

traditionella sektorn till den moderna.17 På så sätt skulle utvecklingsländernas ekonomiska 

struktur gradvis förändras.18

                                                
15 Odén 2006:49-50
16 Bigsten 2003:57-58
17 Bigsten 2003:57-58
18 Bigsten 2003:60-61
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2.1.3 Walt Rostows stadieteori

En annan modell som kom att betyda mycket för utvecklingstänkandet var Walt Rostows 

stadieteori från 1960-talet. Rostow förklarade hur utvecklingsländer kan nå en fas där 

tillväxten fortsätter på egen hand, utan att vara beroende av kapital utifrån. Enligt teorin kan 

samhället delas in i fem stadier som motsvarar olika utvecklingsnivåer.19

Det traditionella samhället återfinns på det första stadiet; här har produktiviteten stagnerat. I 

takt med att teknologin i samhället utvecklas, marknader expanderar och samhällsinstitutioner 

byggs upp når samhället snart nästa nivå. Under tredje stadiet har samhället lyckats skapa 

tillräckligt bra förutsättningar för take off, vilket innebär att den ekonomiska tillväxten kan 

komma igång på egen hand. Teknologin är nu tillräckligt modern, investeringarna ökar och 

industrin har blivit den ledande ekonomiska sektorn. Dessutom har viktiga 

samhällsinstitutioner etablerats och en företagarklass har vuxit fram. Samhället fortsätter att 

mogna under fjärde stadiet. När utvecklingen når det femte och sista stadiet har ett

välutvecklat masskonsumtionssamhälle vuxit fram.20

2.1.4 Dagens perspektiv på ekonomisk tillväxt 

En rad faktorer betraktas idag vara avgörande för att den ekonomiska tillväxten ska komma 

igång i ett land. Ur ett makroekonomiskt perspektiv behövs en stabil finans- och 

penningpolitik och internationell konkurrenskraft i form av en realistisk växelkurs.21 Sett ur 

ett mikroekonomiskt perspektiv behövs fungerande och konkurrensutsatta inhemska 

marknader, liksom ett stabilt finansiellt system. Det krävs även resurser i form av 

humankapital och infrastruktur.22 Vidare måste landet ha ett begränsat biståndsberoende, en 

hanterbar utlandsskuld, inhemskt sparande och utländska privata direktinvesteringar.23

Slutligen är det viktigt att det finns en god samhällsstyrning och ett gott politiskt klimat. Det 

här innebär bland annat välfungerande offentliga institutioner, brett deltagande i samhället 

och politisk mognad, det vill säga att landet saknar utbredd korruption.24            

                                                
19 Odén 2006:58
20 Bigsten 2003:56
21 Bigsten 2003:173
22 Bigsten 2003:174
23 Bigsten 2003:174-175
24 Bigsten 2003:175-176
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2.2 Människan – en förutsättning för utveckling

2.2.1 Amartya Sens teori om ökad frihet  

Den syn på utveckling som började vinna gehör på 1990-talet stod i skarp kontrast till 

resonemanget om att likställa utveckling med tillväxt i BNP, stigande personliga inkomster, 

industrialisering och modernisering av samhället.25 Nu började utveckling betraktas utifrån 

den enskilda människans perspektiv och frihet blev det viktigaste målet.26 Människans

möjlighet att förbättra sitt liv och öka sin frihet blev nu det viktigaste måttet på utveckling. 

Ekonomisk tillväxt som ett mål i sig ansågs inte längre lika väl befogat.27    

Bakom de här tankegångarna stod nationalekonomen Amartya Sen. Det som Sen främst 

reagerade mot var att människor fortfarande tvingas leva i bestående missförhållanden, 

samtidigt som det existerar ett enormt överflöd i världen.28 När människor saknar mat, vatten, 

sjukvård, elementär utbildning, avlönat arbete, ekonomisk och social trygghet eller nekas 

politisk frihet och medborgerliga rättigheter tvingas de leva ett begränsat liv. Ett begränsat liv 

till följd av fattigdom innebär att individen inte får sina grundläggande behov tillfredsställda 

och berövas sin individuella frihet. När människans positiva friheter däremot ökar kan 

individen leva ett rikt och obundet liv, och vara mer delaktig i samhället.29 Eftersom den 

enskilde individens handlande är det som i slutänden är avgörande för utvecklingen är 

människans tillgång till olika friheter av stor betydelse.30

Enligt Amartya Sen spelar frihet både en konstitutiv och en instrumentell roll i 

utvecklingsprocessen. Frihet ur ett konstitutivt perspektiv innebär att kunna undvika att 

drabbas av svält eller sjukdomar som leder till en för tidig död. Här ingår även möjligheten att 

gå i skolan, att delta i den politiska debatten och att ha yttrandefrihet. Därför ska den här 

faktiska friheten ligga till grund när man bedömer utveckling. Frihetens instrumentella roll i 

utvecklingsprocessen handlar däremot om att fri- och rättigheter kan bidra till effektiva 

ekonomiska framsteg. Därmed blir friheten medel såväl som mål för utvecklingen.31

                                                
25 Sen 1999:17
26 Sen 1999:10
27 Sen 1999:29
28 Sen 1999:9
29 Sen 1999:29
30 Sen 1999:9
31 Sen 1999:32
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2.2.2 Fattigdom – brist på förmåga  

Inom nationalekonomin talar man i allmänhet om fattigdom som en ojämn fördelning i fråga 

om inkomster. Men att endast se fattigdom ur det perspektivet innebär att man förbiser viktiga 

variabler som dålig hälsa, arbetslöshet, brist på utbildning och social utstötning.32 Om de här 

variablerna inkluderas får fattigdomsbegreppet en ny betydelse: förlust av förmåga.33 Sen

poängterar att det finns ett nära samband mellan inkomst och förmåga, då en förbättrad 

förmåga att leva sitt liv leder till bättre inkomstmöjligheter och tvärtom.34        

Amartya Sen bortser inte från att marknadsmekanismens bidrag i form av ekonomisk tillväxt 

och ekonomiska framsteg är nödvändigt för att åstadkomma utveckling.35 Men först när 

marknaden kombineras med ekonomiska, sociala och politiska friheter kan den ge människan 

ett rikare och bättre liv.36 Därför är det lönsamt att utveckla mänskliga resurser ur två 

perspektiv: det förbättrar den enskilde individens livskvalitet och ökar människans produktiva 

förmåga, vilket medför att tillväxt kan sprida sig.37

2.2.3 Kvinnornas roll i utvecklingsprocessen

Inom Sens teori ges ett stort utrymme för kvinnornas deltagande. En förutsättning för 

skapande av ekonomisk och social förändring är att kvinnors handlingsförmåga och ställning 

stärks, inte minst när det gäller tillgången till utbildning, äganderätt och arbetsmarknad. Det är 

även viktigt att åstadkomma en attitydförändring gentemot kvinnor från samhällets och 

familjens håll.38

Kvinnor i utvecklingsländer har i regel en begränsad tillgång till ekonomiska resurser. När 

jord och kapital står till männens förfogande är det svårt för kvinnorna att försörja sig på egen 

hand, exempelvis genom att starta en affärsrörelse. För detta krävs nämligen ett lån, vilket 

kvinnorna inte berättigas till när de saknar säkerheter. Men, poängterar Amartya Sen, när det 

väl sker att kvinnorna får möjlighet att använda resurser som vanligtvis är reserverade för män 

tenderar resultatet att bli framgångsrikt.39

                                                
32 Sen 1999:156
33 Sen 1999:127
34 Sen 1999:132
35 Sen 1999:20-21
36 Sen 1999:24-25
37 Sen 1999:206
38 Sen 1999:287
39 Sen 1999:285-286
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2.3 Mikrokrediter40

2.3.1 Allmänna mikrokrediter 

Begreppet mikrokrediter myntades på 1970-talet. Allteftersom verksamhet relaterad till 

mikrokrediter blivit vanligare har begreppet vidgats till att omfatta nästan vilka kategorier av 

lån som helst. För att undvika missförstånd betonar Muhammad Yunus vikten av att

specificera vilken typ av krediter som avses när man talar om mikrokrediter. Nedan förklaras 

skillnaden mellan generella mikrokrediter och krediter som utgår från Grameen, så kallade 

Grameen-krediter.  

Enligt Yunus kan nedanstående punkter inkluderas i begreppet mikrokrediter:

A) Traditionella informella mikrokrediter (t ex krediter från penningutlånare, pantbanker, 

lån från släkt och vänner, konsumentkrediter på informella marknader). 

B) Mikrokrediter genom traditionella informella sällskap.

C) Verksamhetsbaserade mikrokrediter genom konventionella eller specialiserade banker 

(t ex jordbrukskrediter, boskapskrediter, fiskerikrediter).

D) Lantbrukskrediter genom specialiserade banker.

E) Samverkande mikrokrediter (t ex kooperativa krediter, kreditföreningar, föreningar för 

sparande och utlåning, sparbanker).

F) Mikrokrediter för konsumenter.

G) Mikrokrediter som bygger på samarbete mellan en bank och en NGO41.

H) Grameen-krediter.

I) Andra typer av NGO-krediter.

J) Andra typer av icke-NGO icke-kollaterala mikrokrediter.42

2.3.2 Grameen-krediter

Grameen-krediter kännetecknas av nedanstående punkter:

A) Krediter ses som en mänsklig rättighet.

B) Uppdraget är att hjälpa fattiga människor att själva hjälpa sig ur fattigdomen. 

Krediterna riktas mot de fattiga, särskilt fattiga kvinnor.

                                                
40 Även om kapitel 2.3 inte är ett typiskt teoriavsnitt har jag valt att placera det inom uppsatsens teoridel, då 
begreppet mikrokrediter är relevant att känna till för vidare läsning av uppsatsen.
41 En NGO eller en non-governmental organization är en organisation som inte är knuten till någon regering eller 
statsmakt. 
42 Grameen – Banking for the poor: What is Microcredit?
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C) Man använder sig inte av kontrakt; systemet baseras på tillit istället för legala 

procedurer och system.

D) Krediter erbjuds i syfte att skapa självförsörjning genom inkomstgenererande 

aktiviteter och boende, i motsats till konsumtion.

E) Systemet startade som en utmaning till konventionella banker som utestängde de 

fattiga genom att betrakta dem som ”icke kreditvärdiga”. Banken avvisar därför 

konventionella bankmetoder och har skapat egna metoder.

F) Enligt principen att folket inte ska gå till banken utan banken ska gå till folket utför 

Grameen sina tjänster på dörrtröskeln hos de fattiga.

G) För att en person ska få låna krävs att låntagaren går med i en grupp med andra 

låntagare.

H) Lån kan erhållas kontinuerligt. Låntagaren beviljas nya lån så länge hennes tidigare 

lån är återbetalda.    

I) Lånen betalas tillbaka genom avbetalningar varje eller varannan vecka.

J) Mer än ett lån kan erhållas av låntagaren på samma gång.

K) Lånet åtföljs av obligatoriska och frivilliga sparplaner för låntagaren. 

L) Vanligtvis ges lånen genom ideella organisationer eller institutioner som 

huvudsakligen ägs av låntagarna. Om lånen ges genom vinstdrivande institutioner som 

inte ägs av låntagarna ska räntan hållas på en nivå som möjliggör upprätthållande av 

programmet, snarare än att skapa avkastning för investerarna. Räntan ska hållas så 

nära marknadsräntan som är möjligt utan att äventyra verksamheten. När räntan 

bestäms används hellre marknadsräntan som referens än penningutlånares ränta. Det 

främsta uppdraget är att nå de fattiga. 

M) Grameen-krediter strävar efter att skapa socialt kapital. Det sker genom att man bildar 

grupper och centra och genom att utveckla ledarskap. Som social agenda har man 

utvecklat ”sexton beslut” som låntagarna uppmuntras att följa. Här betonas särskilt 

skapandet av humant kapital och värnandet av miljön. Agendan inkluderar barnens 

utbildning, stipendieutdelning och studielån för högre utbildning. För att lyckas skapa 

humant kapital anstränger man sig för att skaffa teknologi, såsom mobiltelefoner, och 

att ersätta manuellt arbete med mekanisk kraft.43

     

                                                
43 Grameen – Banking for the poor: What is Microcredit?
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2.4 Grameen Bank – historisk bakgrund och filosofi 44

2.4.1 Projektet som blev en annorlunda bank

År 1976 startade professor Muhammad Yunus – verksam vid nationalekonomiska 

institutionen vid University of Chittagong i Bangladesh – ett projekt i syfte att undersöka 

möjligheterna att nå de fattiga på landsbygden med finansiella medel. Målet var att göra 

banktjänster tillgängliga även för fattiga människor och därmed hindra tvivelaktiga 

penningutlånare, så kallade ockrare, att dra nytta av de fattigas utsatta situation.45 Eftersom 

man som fattig inte ansågs vara kreditvärdig av konventionella banker framstod ockrare ofta 

som det enda möjliga alternativet om man behövde låna pengar.46

Ute på landsbygden var arbetslösheten mycket utbredd och med projektet ville Yunus skapa 

möjligheter till självförsörjande sysselsättning åt dem som hade sämst förutsättningar att 

lyckas. Projektet riktades framför allt till kvinnorna i de fattigaste hushållen. Ambitionen var 

att byta ut det gamla mönstret ”låg inkomst, lågt sparande och låg investering” mot ”låg 

inkomst, tillskott av kredit, investering, högre inkomst, mer sparande, mer investering och 

högre inkomst”.

Projektet gav goda resultat i byn Jobra och kringliggande byar i närheten av University of 

Chittagong under åren 1976-1979. Med hjälp av finansiellt stöd från centralbanken och 

nationella banker i Bangladesh prövades projektet därefter i Tangail, ett område norr om 

Bangladesh’ huvudstad Dhaka. När det visade sig att metoderna fungerade även här spreds 

initiativet vidare till andra distrikt i Bangladesh. År 1983 omvandlades projektet till en 

självständig bank under namnet Grameen Bank.47       

2.4.2 Utveckling genom marknadsekonomi

Yunus anser inte att utveckling kan betraktas enbart utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Utveckling handlar snarare om att förbättra livskvaliteten hos de samhällsmedborgare som är 

ekonomiskt svagast. För att samhället ska kunna röra sig framåt behövs dock ekonomisk 

tillväxt. Grameen utgår från att den samlade effekten av mänsklig aktivitet i samhället för 

ekonomin framåt. Genom att erbjuda mikrolån till de allra fattigaste vill banken få igång den 

                                                
44 Även om kapitel 2.4, 2.5 och 2.6 inte är typiska teoriavsnitt har jag valt att placera kapitlen inom uppsatsens 
teoridel, då jag vill samla all bakgrundsinformation om Grameen innan uppsatsens empiridel påbörjas.
45 Grameen – Banking for the poor: A short history of Grameen Bank
46 Yunus 2007:21
47 Grameen – Banking for the poor: A short history of Grameen Bank
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ekonomiska aktiviteten även i de nedersta samhällsskikten. Om vissa samhällsklasser utesluts 

från att bidra till tillväxten kommer ekonomin att försvagas, enligt Yunus.48

2.4.3 Kapitalism med socialt ansvar 

Yunus är en stark förespråkare för det marknadsekonomiska tänkandet och dess förmåga att 

frigöra och öppna upp möjligheter för den enskilde individen. Han ser övervägande fördelar 

med en global marknadsekonomi, en fri marknad och kapitalistiska metoder. Men samtidigt är 

han medveten om att marknaden inte kan lösa alla problem. Ofta tenderar resurserna nämligen 

att hamna hos dem som har marknadsmakt utan att komma de fattiga till godo.49

Grameen är en vinstdrivande verksamhet i en icke vinstdrivande organisation. Vinsten 

används till att täcka kostnader och för att banken ska kunna växa. Den ger också ett skydd 

för framtiden. Men verksamhetens huvudsakliga mål är inte kortsiktig avkastning utan välfärd 

för bankens kunder.50 Därför är socialt ansvar ett begrepp som är grundläggande i Grameens 

filosofi. Ofta förknippas kapitalism med girighet men Yunus framhåller att socialt ansvar kan 

vara en lika stark drivkraft för att skapa vinst. Sociala mål kan vara att erbjuda sjukvård och 

allmän utbildning, att minska arbetslösheten eller att stärka kvinnans roll i samhället. Därför 

uppmuntrar Yunus till att fri företagsamhet sker med en social medvetenhet.51  

2.5 Grameens arbete med mikrokrediter i Bangladesh

2.5.1 För de allra fattigaste

Grameen riktar sig till de allra fattigaste människorna på landsbygden i Bangladesh, det vill 

säga till dem som saknar jord att bruka.52 För den som livnär sig på att tillverka exempelvis 

mattor eller bambukorgar kan en liten summa pengar innebära en stor förändring. Möjligheten 

att låna till affärsmässiga räntor i stället för ockerräntor gör att människan kan sälja varorna 

och skapa en vinst att leva på.53 Mikrokrediter ger dem också en möjlighet att köpa vad som 

krävs för att starta en egen verksamhet. Några getter, kor, lite tyg eller verktyg kan vara det 

enda som fattas för att man ska kunna skapa sig en försörjning. Genom att beviljas små lån 

kan människorna ta ett första steg mot en bättre framtid.54

                                                
48 Yunus 2007:222-223
49 Yunus 2007:216-218
50 Yunus 2007:217
51 Yunus 2007:221
52 Yunus 2007:87
53 Yunus 2007:88
54 Grameen – Banking for the poor: Credit delivery system
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2.5.2 Kvinnorna huvudsakliga låntagare 

I Bangladesh tillåts vanligtvis inte en kvinna låna pengar utan en mans tillstånd. I det 

avseendet uppger Muhammad Yunus att Grameens arbete har åstadkommit en social 

revolution – här är det kvinnorna som är de huvudsakliga låntagarna. Den omvända ordningen 

är en reaktion mot den sneda könsfördelningen men också ett sätt att få se snabbare resultat.55

Kvinnorna är de som upplever fattigdomen svårast. Om det fattas mat på bordet är det 

kvinnan som inte äter för att maten ska räcka till hennes man och barn. Kvinnans 

prioriteringar rör i första hand inte henne själv utan hennes familj och hushåll. Därför är 

kvinnorna ofta målinriktade och mer villiga än männen att jobba hårt för att ta sig ur 

fattigdomen och skapa bättre villkor för sina barn.56

En fattig kvinna i Bangladesh lever ett otryggt liv. I allmänhet vill föräldrarna gifta bort 

henne. Men när kvinnan väl är gift kan hennes man lämna henne när han vill. För det mesta 

har hon inte gått i skolan och har ingen egen ekonomisk trygghet. Om kvinnan får möjlighet 

att ta ett lån och försöka försörja sig på egen hand tar hon i allmänhet väl vara på chansen.57

2.5.3 Grupper och centra

Låntagarna hos Grameen är indelade i grupper om fem medlemmar. Många fattiga människor

känner sig utlämnade och ovana med att låna pengar och grupperna finns till för att skapa 

trygghet. Inom gruppen har man gemensamt ansvar för varandra och man hjälper varandra 

med låneaktiviteter, även om varje enskild individ är ansvarig för sitt eget lån. Inom gruppen 

handleder man även nya medlemmar.58

Innan gruppen får låna pengar måste medlemmarna genomgå en utbildning och göra ett prov 

om Grameens verksamhet.59 När man klarat provet är man berättigad till ett lån på ungefär

12-15 dollar. För en människa som aldrig haft pengar är det här en oerhörd summa. Man vill 

inte svika den som visat ett sådant förtroende och gör allt man kan för att betala tillbaka 

pengarna. När personen kan göra sin första avbetalning på lånet har hon inte bara bevisat att 

                                                
55 Yunus 2007:100
56 Yunus 2007:99 
57 Yunus 2007:99
58 Yunus 2007:116
59 Yunus 2007:117
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hon faktiskt kan tjäna pengar utan också att hon har potential att klara av saker på egen 

hand.60  

För att utveckla ledarskap och skapa förutsättningar för problemlösning arbetar Grameen med 

så kallade centra. Ett center utgörs av åtta grupper som regelbundet träffas för att diskutera 

låneansökningar, den gemensamma gruppfonden, eventuella problem och annat. Vid sådana 

tillfällen gör medlemmarna även insättningar på sparkonton samt avbetalningar på lån. Alla 

aktiviteter utförs öppet för att minska risken för korruption och för att öka ansvarstagandet 

bland medlemmarna.61

2.5.4 Tillit ett nyckelord

Grameen fungerar inte på samma sätt som konventionella banker. Nyckelordet för 

verksamheten är tillit, vilket innebär att banksystemet bygger på en tilltro till kunder som av 

andra banker avfärdats som icke kreditvärdiga. Till skillnad från traditionellt bankväsende 

upprättar Grameen inga juridiska handlingar för att gardera sig mot kundbedrägerier. Banken 

utgår från att alla låntagare är ärliga.62 Tilliten har visat sig vara befogad och verksamheten 

har en återbetalningsgrad på 98 procent.63

Enligt Yunus är anledningen till att lånen betalas tillbaka så flitigt att de fattiga vet att lånen är 

deras enda chans att ta sig ur fattigdomen och överleva.64 Vidare är systemet med 

mikrokrediter uppbyggt så att återbetalning på lånen sker varje eller varannan vecka. 

Troligtvis är de små och frekventa avbetalningarna en viktig anledning till den höga 

återbetalningsgraden. På så sätt undviks att låntagarna tvingas lämna ifrån sig stora 

penningbelopp, vilket är svårare än att lämna ifrån sig mindre summor.65   

                                                
60 Yunus 2007:118-119
61 Yunus 2007:120
62 Yunus 2007:122
63 Yunus 2007:94
64 Yunus 2007:95 
65 Yunus 2007:124
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2.6 Grameens genomslag i världen

2.6.1 Projekt i fattiga och rika länder

Grameen har inspirerat till liknande projekt i ett sextiotal länder runt om i världen. Projekten 

finns både i utvecklingsländer och industriländer. Grameen-program har startats i ett tjugotal 

länder i Afrika och i ungefär lika många länder i Asien. De finns även i Oceanien, 

Nordamerika, sex länder i Centralamerika, sju länder i Sydamerika och sex länder i Europa, 

inklusive Finland och Norge.66

De av Grameen inspirerade projekten har visat sig fungera väl även i samhällen som är 

mycket olika Bangladesh. Gott resultat har uppnåtts i rikare världsdelar som Nordamerika och 

Europa. Även om fattiga i rika länder totalt sett har mer pengar och ägodelar jämfört med 

fattiga i utvecklingsländer kan skillnaden mellan rik och fattig vara desto mer påtaglig i ett 

industriland. På så sätt kan det vara svårare att vara fattig i ett rikt land.67

I USA finns över femtio program som inspirerats av Grameen. Ett exempel är Women’s Self 

Employment Program som startats i Chicago. Programmet riktar sig till utsatta kvinnor i 

krisdrabbade områden. Kvinnorna uppmuntras att ta sig ur fattigdomen genom att starta en 

egen försörjningsverksamhet. Till hjälp beviljas de ett lån. Det kan handla om att baka kakor 

till försäljning, att designa kläder till försäljning eller att utveckla någon annan förmåga som 

kan användas för att skapa en försörjning.68

Men Grameens program syftar inte alltid till att bekämpa fattigdom, vilket illustreras med ett 

exempel från Norge. Ett projekt för unga kvinnor i norska Lofoten syftade nämligen till att 

förhindra avbefolkning. För att inte unga människor skulle lämna ö-området i brist på 

meningsfull sysselsättning startades en mikrokreditverksamhet. Man började tillverka tröjor, 

souvenirer och vykort, vilket skapade sysselsättning, trevlig samvaro och ekonomisk trygghet 

för människorna. Här var det inte i första hand minskad fattigdom som man eftersträvade utan 

ett socialt nätverk.69   

                                                
66 Yunus 2007:187 
67 Yunus 2007:192
68 Yunus 2007:202
69 Yunus 2007:197
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3 METOD OCH MATERIAL

Inom följande kapitel presenteras uppsatsens undersökningsdesign, val av analysenheter och

tillvägagångssätt. Vidare beskrivs problem som jag har stött på under studien och det 

material som jag har använt.      

3.1 Undersökningsdesign

Uppsatsen är en fallstudie av Grameen. Då jag av praktiska skäl inte haft möjlighet att göra 

min undersökning på plats i Bangladesh har jag istället valt att göra en kvalitativ 

litteraturstudie. Därmed är en kvalitativ textanalys den huvudsakliga metod som jag har 

använt mig av i mitt arbete. 

Kvalitativ textanalys är en mycket vanlig metod inom samhällsvetenskapen. Metoden innebär 

att man analyserar ett textmaterial genom att noggrant läsa textens delar, helhet och den 

kontext den ingår i, för att på så sätt ta fram det väsentliga i textens innehåll.70 Under 

läsningens gång bör uppsatsförfattaren ställa frågor till texten: Vad vill författaren ha sagt? 

Vad säger författaren egentligen? Vilka är författarens argument? På vilka antaganden vilar 

argumenten? Genom att aktivt sätta sig in textens innehåll får läsaren en djupare förståelse för 

texten. Eftersom uppsatsförfattarens uppgift är att framställa innehållet på ett lättillgängligt 

sätt kan innehållet i de aktuella texterna med fördel systematiseras. Det sker genom att de 

huvudsakliga aktörerna inom ämnet presenteras och deras viktigaste idéer klargörs.71          

Som sig bör i all forskning utgår min textanalys från en övergripande frågeformulering som 

ska besvaras med hjälp av den kvalitativa textanalysen. Det här är uppsatsens syfte. För att 

göra det enklare att besvara den övergripande frågeformuleringen har jag delat upp den i ett 

antal konkreta frågeställningar. Eftersom frågorna utgör grunden för undersökningen är det 

viktigt att i det här skedet beakta validitetsbegreppet, det vill säga fundera på om frågorna är 

relevanta för vad som avses att undersöka.72 När frågorna väl har formulerats gäller det att 

bestämma sig för hur man ska förhålla sig till de tänkbara svar på frågorna som möjligen kan 

hittas.73 Jag har valt att ha ett öppet förhållningssätt, vilket innebär att svaren på frågorna 

avgörs av den information jag hittar i forskningsmaterialet.         

                                                
70 Esaiasson mfl 2004:233
71 Esaiasson mfl 2004:234
72 Esaiasson mfl 2004:239
73 Esaiasson mfl 2004:240
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3.2 Val av analysenheter 

Anledningen till att jag har valt att studera systemet med mikrokrediter som ett sätt att 

bekämpa fattigdom är att det bygger på idén om att ge människor frihet och möjlighet att 

utvecklas. Eftersom det har visat sig att mikrokrediter har gett goda resultat inte bara i 

Bangladesh utan även på många andra håll i världen, exempelvis i Afrika, Nordamerika och 

Sydamerika, anser jag att det är relevant att studera ämnet även ur den aspekten.

Orsaken till att jag har valt att studera just Grameen som fall är att systemet med 

mikrokrediter både har sitt ursprung och har byggts upp inom den här banken. En annan orsak 

är att Grameen är den mikrokreditinstitution som har uppmärksammats mest i media under de 

senaste åren. Uppmärksamheten kring banken eskalerade i samband med att Grameen och 

dess grundare professor Muhammad Yunus blev 2006 års mottagare av Nobels fredspris, till 

följd av bankens omfattande verksamhet med mikrokrediter på landsbygden i Bangladesh. 

Vidare har jag valt att inrikta mitt arbete på hur kvinnorna påverkas av att delta i Grameens 

verksamhet. Det här beror på att Grameens verksamhet i första hand riktar sig till de fattigaste 

kvinnorna i Bangladesh. Jag anser även att det är viktigt att belysa kvinnornas situation och 

hur mikrokrediterna kan påverka deras liv ur den aspekten att kvinnorna ofta är de som 

drabbas hårdast av fattigdom.  

3.3 Tillvägagångssätt

Eftersom min uppsats bygger på en kvalitativ textanalys har det huvudsakliga 

tillvägagångssättet handlat om att samla litteratur, artiklar och information från internet, att 

sovra fram det mest relevanta materialet och att därefter sätta sig in i materialet med ett 

kritiskt förhållningssätt. På så sätt har jag skapat mig en bild av Grameens verksamhet och 

mikrokrediternas inverkan på kvinnornas liv. Min förhoppning är att resultatet av min studie 

ger en någorlunda rättvis bild av hur verkligheten ser ut. 

Jag är emellertid fullt medveten om att det allra bästa hade varit att göra en fältundersökning 

bland kvinnorna som deltar i Grameens verksamhet direkt på plats i Bangladesh. Att själv få 

höra kvinnorna berätta om vad tillgången till mikrokrediterna betyder för dem och hur 

systemet verkligen fungerar i praktiken skulle sannolikt ge mig en förändrad och en än mer 

realistisk bild av verkligheten. Det här alternativa tillvägagångssättet har dock inte varit 

möjligt för mig på grund av praktiska och ekonomiska omständigheter.
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3.4 Problem under studien

Ett problem som jag har upptäckt under studiens gång är det svåra i bilda sig en uppfattning 

om hur verkligheten egentligen ser ut. I synnerhet beror det här på att studier, rapporter och 

artiklar om hur mikrokrediterna påverkar kvinnornas situation visar på olika resultat beroende 

på vad som undersöks. Det gör det svårt för en utomstående att få en fullständig bild av hur 

Grameens verksamhet fungerar i realiteten. Under studiens gång har jag alltmer insett hur 

intressant det skulle vara att själv få höra hur kvinnorna verkligen upplever sin situation. Det 

här skulle vara en värdefull motvikt till alla rapporter och artiklar skrivna av forskare och 

professorer.

3.5 Material

Det material som jag använt för min uppsats har jag huvudsakligen lånat från Göteborgs 

universitetsbibliotek. Den tryckta litteraturen har jag främst hittat genom sökningar i 

bibliotekskatalogen GUNDA och artiklarna har jag funnit genom bibliotekets databaser för 

samhällsvetenskap. Den databas som jag har använt mig av mest är Academic Search Elite, 

vilken är en multidisciplinär databas som tillhandahåller artiklar inom framför allt 

samhällsvetenskap och humaniora.

När det gäller information om Grameen inom uppsatsens teoretiska del har jag främst utgått 

från professor Muhammad Yunus’ bok De fattigas bankir och Grameens egen internetsida. 

Vad som är viktigt att tänka på är att de här källorna givetvis är färgade och ger en mycket 

positiv och ensidig bild av banken. Trots det anser jag det mest relevant att utgå från 

Muhammad Yunus’ och Grameens egna framställningar i den teoretiska delen av uppsatsen, 

eftersom jag har valt Grameen som fallstudie. 

För att få en kritisk och objektiv bild av Grameens verksamhet och av hur mikrokrediterna

faktiskt påverkar kvinnornas liv har jag undvikit att använda litteratur från Grameen när jag 

har besvarat frågeställningarna inom den empiriska delen av uppsatsen. Här har det varit svårt 

att hitta helt aktuell information men jag tror ändå att materialet ger en rättvis bild av 

Grameens verksamhet. Jag är medveten om att samtliga författare är subjektiva i sina

framställningar och att var och en inte har hela sanningen. Men jag tror att den samlade 

informationen har något att säga om verkligheten.    
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4 EMPIRI OCH INLEDANDE ANALYS

I det här kapitlet presenteras det empiriska resultatet av min undersökning. De empiriska 

frågeställningar som formulerades i den inledande delen av uppsatsen kommer så att 

besvaras en efter en. Eftersom det empiriska resultatet går hand i hand med författarnas 

reflektioner förekommer även inledande analytiska inslag i kapitlet.  

4.1 Mikrokrediternas betydelse för kvinnornas sociala situation

4.1.1 Kvinnornas självkänsla

I Bangladesh råder strikta patriarkiska normer. På grund av purdah74 utesluts kvinnorna ofta 

från att delta i aktiviteter i samhället. Enligt purdah bör kvinnorna stanna i hemmet och 

kontakt med män utanför familjen anses oacceptabelt. Utbildning för flickor anses inte vara 

nödvändigt. Vidare betalas hemgift för kvinnorna och därför måste kvinnorna vara försiktiga 

så att deras makar inte lämnar dem. Normen säger att kvinnor inte bör ha en inkomst som är 

oberoende av deras män. Mot ovanstående bakgrund är det en stor utmaning för en 

mikrokreditinstitution att nå kvinnorna. Framför allt utmanas de patriarkiska värderingarna 

när kvinnorna träffar manliga ledare inom banken och när de får egen kontroll över sina 

finanser.75     

Också kvinnornas mobilitet i samhället är starkt begränsad av purdah. Men enligt Patrick 

Develtere och An Huybrecht, verksamma vid Katholieke Universiteit i Leuven i Belgien, ökar 

möjligheten att röra sig i samhället för de kvinnor som deltar i Grameens verksamhet. 

Medlemmarna måste oftare bege sig ut för att betala tillbaka lån, delta i veckomöten och 

besöka centra. Mobiliteten ger i sin tur en positiv effekt för kvinnornas självförtroende. Den 

dagliga kontakten mellan de fem medlemmarna i gruppen gör att kvinnornas tvingas lämna 

hemmets isolering, vilket ger dem nya intryck och idéer, liksom en chans att bygga upp en 

identitet utanför hemmet. Genom interaktion med andra män och kvinnor bygger kvinnorna 

på så sätt upp sitt självförtroende.76

En rapport av Syed M. Hashemi, Sidney Ruth Schuler och Ann P. Riley, verksamma vid 

Jahangirnagar University i Dhaka, Bangladesh respektive JSI Research and Training Institute 

                                                
74 Purdah = Könssegregering i Sydöstasien. En kvinna som observerar purdah anses i den här delen av världen 
vara en ärbar kvinna. Nationalencyklopedin.
75 Develtere & Huybrechts 2005:176
76 Develtere & Huybrechts 2005:177
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i Virginia, USA, visar på samma resultat. Genom deltagande i Grameens aktiviteter får 

kvinnorna kontakt med andra medlemmar inom deras grupp och inom banken. Även här 

uppges kontakten med män utanför familjen och andra personer med högre befattning vara en 

stark orsak till att kvinnornas identitet och självförtroende byggs upp. Enligt rapporten 

utvecklas självkänslan när kvinnorna får lära sig att samtala med utomstående människor, 

vilket i den här kulturen är skrämmande för många.77

Ett annat skäl till att kvinnornas själförtroende ökar genom deltagande i Grameen tas upp i en 

rapport av Naila Kabeer från Institute of Development Studies i Brighton, Storbritannien.

Kvinnorna i Kabeers undersökning uppgav att det var mycket viktigt för självkänslan att 

kunna bidra med något av värde till hushållet, vilket bör ses mot bakgrund av existerande gap 

mellan män och kvinnor i Bangladesh när det gäller att kunna ta för sig av nya möjligheter. På 

grund av kön, klass och utbildning har männen avsevärt mycket fler privilegier än kvinnorna. 

Det här eftersom kvinnornas liv är starkt begränsade av purdah och kvinnorna traditionellt 

sett är beroende av försörjning och socialt skydd från deras män.78   

4.1.2 Kvinnornas inflytande i hemmet

Ett viktigt tecken på kvinnornas frigörelse är att kvinnor tillåts engagera sig mer i viktiga 

familjebeslut. För att ta reda på om det verkligen är så att kvinnors förhandlingsposition i 

hushållet ökar genom deltagande i Grameens program för mikrokrediter gjorde Lutfun N. 

Khan Osmani, verksam vid School of Management and Economics vid The Queen’s 

University i Belfast, en undersökning i Tangail-distriktet i Bangladesh under sommaren 1993. 

Avsikten var att jämföra två grupper som bestod av kvinnor med liknande socio-ekonomiska 

bakgrund och som bodde i samma område på landsbygden. I en grupp ingick kvinnor som tog 

lån från Grameen och i den andra gruppen ingick kvinnor som inte gjorde det.79

Undersökningen visade att de kvinnor som deltog i Grameens program faktiskt stärkte sin 

förhandlingsposition gentemot männen genom att bidra med pengar till hushållet. Analysen 

visade dock att i många fall var kvinnorna beroende av att männen utförde de 

inkomstgenererande aktiviteterna. Även i de fall där kvinnorna var involverade i aktiviteter 

var de ofta tvungna att förlita sig på sina män för att kunna marknadsföra sina produkter. 

                                                
77 Hashemi, Schuler & Riley 1996:648
78 Kabeer 2001:71
79 Osmani 2007:701-702
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Därför framhåller Osmani att kvinnornas förhandlingsposition skulle stärkas än mer om de 

självständigt kunde delta i kreditfinansierade aktiviteter, utan att vara beroende av män.80

Enligt Hashemi, Schuler och Riley förändras kvinnans status i hemmet till det bättre när 

familjen upptäcker att hon har blivit en källa till inkomst. Det här grundar författarna på en 

studie som genomförts bland kvinnliga medlemmar i Grameen. Studien visade bland annat att 

familjemedlemmarna visade mer respekt för kvinnan runt den tidpunkt då ett nytt lån skulle 

utbetalas. I vissa fall bidrog maken eller en annan familjemedlem med extra hjälp i hushållet 

för att kvinnan skulle ha möjlighet att gå iväg på gruppmöten.81

4.1.3 Kvinnornas utsatthet för våld i hemmet

Våld i hemmet är vanligt förekommande i Bangladesh. Det är dock inte ett särskilt 

uppmärksammat problem i samhället och kvinnorna har ofta inget annat val än att acceptera 

situationen. Med anledning av det här pågår det en debatt om i vilken utsträckning 

medlemskap i Grameen ökar kvinnornas status och självständighet gentemot männen och 

minskar risken för våld i hemmet.82 Kvantitativa och kvalitativa studier från Bangladesh visar 

att det finns en osäkerhet angående sambandet mellan deltagande i mikrokreditprogram och 

kvinnornas utsatthet för våld.83    

Enligt kvantitativ studie av Hashemi, Schuler och Riley, gjord bland kvinnliga medlemmar i 

Grameen, hade våldet mot kvinnorna minskat med två tredjedelar i jämförelse med de kvinnor 

som inte deltog i något program.84 Bland annat upplevde kvinnorna att våldet mot dem 

minskade under perioder av gruppmöten. En orsak uppgavs vara att sår och blåmärken då blev 

synliga för allmänheten och att det fanns en ökad risk att kvinnan skulle berätta om våldet för 

utomstående.85 En annan orsak till minskat våldet mot Grameen-deltagare uppgavs vara att 

hushållets ekonomi stabiliseras; en osäker hushållsekonomi är annars en vanlig orsak till att

våld framkallas. Andra orsaker var kvinnans ökade status i hushållet, tack vare hennes bidrag 

med värdefulla resurser, eller rädsla för att förlora lånet på grund av våld i hemmet. Det kunde 

också bero på att kvinnans förhandlingsförmåga och ekonomiska självständighet i hemmet 

                                                
80 Osmani 2007:714-715
81 Hashemi, Schuler & Riley 1996:648
82 Kabeer 2001:63
83 Koenig, Ahmed, Hossain & Alam Mozumder 2003:273
84 Koenig, Ahmed, Hossain & Alam Mozumder 2003:273
85 Hashemi, Schuler & Riley 1996:648
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hade ökat.86 Även Develtere och Huybrechts menar att det finns en förändrad situation bland 

Grameens medlemmar. När kvinnornas ekonomiska roll i hushållet förstärks och deras aktiva 

deltagande i samhällslivet ökar blir männen rädda för att övriga bybor ska visa misstycke för 

deras handlingar. Därför anser Develtere och Huybrechts att mikrokrediterna indirekt har 

betydelse för att kvinnornas situation förbättras. De poängterar dock att det behövs mer 

riktade åtgärder om man verkligen vill få slut på våldet mot kvinnor.87

Men alla studier visar inte att våldet mot kvinnorna minskar på grund av deltagande i 

Grameens program. Enligt en studie av Aminur Rahman från University of Manitoba i 

Kanada upplevde 70 procent av kvinnorna som deltog i undersökningen att våldet tvärtom

hade ökat sedan de blev medlemmar i Grameen. Mindre än 20 procent sade att våldet hade 

minskat.88 Anledningar till det upptrappade våldet uppgavs bland annat vara att de 

obligatoriska återbetalningarna av lånet tvingade kvinnorna att kräva pengar från sina män. 

Det kunde också bero på att kvinnorna inte lyckades uppfylla kraven för att få ta nya lån eller 

att kvinnorna inte kunde utföra hushållsarbetet som vanligt på grund av att de skulle delta i 

någon aktivitet med Grameen.89 Våldssituationer skapades också när kvinnorna blev mer 

självständiga i fråga om försörjning och då kvinnorna visade motvilja att lämna ifrån sig 

kontrollen över lånen till sina män. Att kvinnornas ökade självständighet hotade männens 

auktoritet i hushållet var ett annat skäl som uppgavs öka spänningarna i hemmet.90      

Med den empiriska undersökningen vill Rahman illustrera att Grameens ideologi inte helt 

stämmer överens med verkligheten. Vad Rahman efterlyser är fler kvalitativa – snarare än 

kvantitativa – studier om mikrokreditprogrammens påverkan när man utvärderar Grameens 

verksamhet. Istället för att endast fokusera på kvantitativa aspekter som hur många människor 

som är involverade i Grameen och hur mycket lån deltagarna investerar i, menar han att man 

bör skaffa sig större förståelse för hur låneprocessen faktiskt påverkar kvinnornas sociala 

situation. Det här är nödvändigt för att inte målet om ekonomisk hållbarhet och målet om att 

hjälpa fattiga kvinnor ska bli motsägande.91            

                                                
86 Koenig, Ahmed, Hossain & Alam Mozumder 2003:273
87 Develtere & Huybrechts 2005:176
88 Rahman 1999:74
89 Rahman 1999:72
90 Rahman 1999:75
91 Rahman 1999:79
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4.2 Mikrokrediternas betydelse för kvinnornas arbetssituation

4.2.1 Möjlighet till sysselsättning

Naila Kabeer menar att tillgången till mikrokrediter har påverkat nivån på kvinnornas 

ekonomiska aktivitet men att det inte har utvidgat kvinnornas arbetsområden. Kvinnornas 

sysselsättning är fortfarande begränsad till aktiviteter som traditionellt sett utförs av kvinnor, 

exempelvis höns- och boskapsuppfödning eller textilverksamhet som kan utföras från 

hemmet. Det här mönstret innebär att kvinnornas aktivitet fortsatt är begränsad av purdah, 

eftersom de inte har valfrihet att utveckla företagsamhet inom vilken bransch som helst. Det 

hindrar även kvinnorna att göra affärer på allmänna marknadsplatser. Enligt Kabeer kan man 

dock inte dra slutsatsen att situationen är ett resultat av manligt förtyck gentemot kvinnorna. I 

många fall väljer kvinnorna själva att rätta sig efter rådande norm, eftersom att följa purdah

handlar om ”heder” för kvinnorna.92

4.2.2 Kontroll över lånen  

En undersökning gjord av Anne Marie Goetz och Rina Sen Gupta, verksamma vid Institute of 

Development Studies i Brighton, Storbritannien respektive i Dhaka, Bangladesh, visar att 

kvinnorna i många fall saknade kontroll över mikrolånen. I den aktuella undersökningen 

ingick fyra organisationer i Bangladesh, varav Grameen var en. Deltagande kvinnor fick svara 

på en rad frågor angående deras kontroll över produktionsprocessen. Frågorna handlade om 

vilken aktivitet kvinnorna investerade lånet i; varifrån tillgångarna kom och vem som hade

skaffat dem; vad tillgångarna användes till; var den färdiga produkten såldes och till vilket 

pris; och vem som var den huvudsakliga användaren av lånet, det vill säga vem som stod för 

arbetskraften och som ansvarade för verksamhet och konto.93

Det visade sig att kvinnorna hade fullständig eller betydande kontroll över sina lån i 37 

procent av de undersökta fallen. Fullständig kontroll innebar att kvinnorna hade kontroll över 

hela produktionsprocessen, inklusive försäljning. Betydande kontroll innebar att kvinnorna 

saknade kontroll över försäljningen men hade full kontroll för övrigt. Men i 63 procent av 

fallen hade kvinnorna endast delvis, mycket begränsad eller ingen kontroll över lånen. I 22 

procent av fallen uppgav kvinnorna antingen hur deras makar eller manliga medlemmar i 

hushållet hade använt lånet utan att kvinnorna själva var involverade eller att de inte kunde ge 

                                                
92 Kabeer 2001:69
93 Goetz & Sen Gupta 1996:48
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några detaljer om hur lånet användes. Det här tyder, enligt Goetz och Sen Gupta, på att 

kvinnorna i stor utsträckning saknade kontroll över lånen.94

Kvinnor som var änkor, skilda eller hade separerat och saknade män i hushållet hade störst 

kontroll över sina lån. Även i den här kategorin hade kvinnorna i vissa fall låtit män i släkten 

– men som levde utanför hushållet – förvalta lånen i utbyte mot mat. Kvinnornas förmåga att 

kontrollera lånen varierade också med ålder och status. I hushåll där en man levde med flera 

fruar hade den första frun större kontroll över lånen. Detsamma gällde för äldre, gifta kvinnor. 

Kvinnorna hade störst kontroll när pengarna användes till aktiviteter som traditionellt sett 

utförs av kvinnor, såsom uppfödning av boskap och höns eller trädgårdsodlingar. En trolig 

anledning är att försäljning av mjölk, ägg och grönsaker kan ske från hemmet.95          

Goetz och Sen Gupta menar att lånen inte skapar den frigörelse för kvinnorna som 

programmen syftar till när lånen överförs inom hemmet. I ett fattigt Bangladesh blir 

kvinnornas tillgång till lån istället en inkomstkälla för männen. Men det är kvinnorna som 

måste återbetala pengarna oavsett vem som använder dem. Det här riskerar att skapa 

konflikter i hemmet. Om männen inte betalar tillbaka pengarna till sina fruar ber fruarna 

normalt inte om pengar. I de fall kvinnorna ber om pengar kan det i värsta fall leda till 

könsrelaterat våld.96    

4.2.3 Mikrokrediter eller varaktiga arbetstillfällen

Synen på mikrokrediter som ett sätt att minska fattigdomen bland kvinnorna är inte odelat 

positiv. Den starka tilltron på fattigas förmåga att vara entreprenörer betraktas av somliga vara 

överdriven. Enligt Aneel Karnani, professor vid University of Michigan’s Ross School of 

Business, kan en överskattad tilltro på fattiga människors förmåga att själva lyfta sig ur 

fattigdomen till och med vara de fattiga till skada. Argumentet är att det kan leda till att staten 

tar mindre ansvar för att reducera fattigdomen. Risken finns att incitamenten för att utveckla

sociala skyddsmekanismer och regelverk till skydd för de fattiga försvinner.97
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Alla fattiga handlar inte rationellt, enligt Karnani. De flesta saknar utbildning och många är 

analfabeter. På så sätt har de blivit berövade på ekonomiska och kulturella perspektiv.98

Karnani menar att en del människor – fattiga såväl som rika – verkligen är entreprenörer och 

innovatörer men precis som i alla samhällsklasser finns det människor bland de fattiga som 

saknar både visioner och den kreativitet och uthållighet som krävs för att bli en entreprenör.99

En överdriven tro på fattiga som entreprenörer kan så leda till en alltför stark betoning på 

mikrokrediter som en väg ut ur fattigdomen. Mikrokrediter är betydelsefullt – men endast i en

begränsad utsträckning.

Om man vill bekämpa fattigdomen på allvar är stabila jobb viktigare än mikrokrediter, säger

Aneel Karnani.100 När det gäller att skapa varaktiga arbetstillfällen bör staten spela en viktig 

roll. Staten bör dessutom skydda de fattiga genom att skapa möjligheter till utbildning och 

hälsa.101 Men det finns många exempel på hur staten har misslyckat att upprätthålla sitt 

ansvar. Marknaden och den privata sektorn bör då vara ett komplement.102

För att förtydliga varför riktiga arbetstillfällen är viktigare än mikrokrediter illustrerar Karnani 

med följande exempel. I ett första fall lånar 500 kvinnor 200 dollar vardera för att kunna köpa

varsin symaskin och starta en egen verksamhet för att försörja sig. I ett andra fall lånar en 

traditionell finansiär ut 100 000 dollar till en enda entreprenör som därmed har möjlighet att 

starta ett klädföretag och anställa 500 personer. Medan kvinnorna med egna småföretag måste 

betala ränta samtidigt som de konkurrerar med varandra inom samma nisch har klädföretaget 

förutsättningar att bli konkurrenskraftigt och vinstmaximerande. I jämförelse med kvinnorna i 

det första fallet gynnas ägare och anställda mer av klädföretagets vinst i det andra fallet. Att 

skapa jobb och att öka arbetarnas produktivitet kan därmed anses vara ett mer effektivt sätt att 

reducera fattigdomen än verksamhet med mikrokrediter.103

                                                
98 Karnani 2007:5-6
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103 Karnani 2007:36
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5 AVSLUTANDE ANALYS

Det avslutande kapitlet avser att knyta ihop den teoretiska bakgrunden om utveckling och 

Grameen med resultaten från den empiriska delen, det vill säga vilken betydelse

mikrokrediterna har för kvinnorna i Bangladesh avseende deras sociala situation och 

arbetssituation. Här ges även utrymme för egna reflektioner kring ämnet och arbetet i helhet.

5.1 Grameens betydelse för kvinnorna i Bangladesh

5.1.1 Grameen och kvinnornas utveckling

Kärnan i Grameens verksamhet har sedan starten på 1970-talet varit att skapa möjligheter till 

självförsörjande sysselsättning för de fattigaste människorna på landsbygden i Bangladesh.

Idag har bankens idé om att erbjuda mikrokrediter till människor, som av konventionella 

banker inte anses kreditvärdiga, spridits till stora delar av världen och systemet tillämpas både 

i fattiga och rika länder. Mikrokrediterna har gett goda resultat när det gäller att minska 

fattigdomen.  

Grameens grundare professor Muhammad Yunus menar att utveckling som i längden leder till

minskad fattigdom inte enbart är en fråga om ekonomisk tillväxt. I likhet med Amartya Sen,

som utvecklat teorin om hur viktig människans utveckling är för att åstadkomma 

fattigdomsminskning, menar Yunus att utveckling framför allt handlar om att förbättra 

livskvaliteten hos de samhällsmedborgare som är ekonomiskt svagast. Av den anledningen 

riktas Grameens verksamhet med mikrokrediter till kvinnorna, eftersom de ofta upplever 

fattigdomen allra svårast. Bankens grundläggande ambition är att öka välfärden för de

kvinnliga låntagarna. Ett mål är att stärka kvinnans roll i samhället. Ett annat är att minska 

arbetslösheten bland kvinnorna.

Den här studien visar att Grameens strävan om att utveckla kvinnans roll i samhället har 

lyckats både i Bangladesh och i mer ekonomiskt utvecklade länder som USA och Norge. Vi 

ser också att mikrokrediterna kan ha olika funktioner i olika länder. För kvinnorna i

Bangladesh – som den empiriska delen av min uppsats är avgränsad till – är lånen nödvändiga 

för att tillgodose grundläggande behov i hushållet, medan exemplet från Norge visar att lånen 

även kan användas för att skapa social gemenskap för en grupp unga kvinnor. Följande analys 

handlar om vilken betydelse mikrokrediterna har för kvinnorna i Bangladesh i praktiken.
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5.1.2 Mer självkänsla och inflytande – men risk för ökat våld i hemmet

Enligt min uppfattning har Grameen lyckats mycket bra när det gäller att skapa en bättre 

tillvaro för fattiga kvinnor. Mikrokrediterna har en positiv effekt för kvinnornas självkänsla 

och inflytande i hemmet. Genom att delta i Grameens aktiviteter tvingas kvinnorna ut i 

samhället där de skapar kontakter och lär sig att interagera med människor utanför hemmet,

exempelvis med personer med högre befattning i samhället eller Grameen. Det här är viktigt 

för kvinnornas självförtroende och det ger dem också nya intryck och idéer. Det faktum att

mikrokrediterna gör det möjligt för kvinnorna att bidra med något av värde till hemmet är en 

annan viktig orsak till att självkänslan stärks. När kvinnorna bidrar med pengar till hushållet 

stärks deras förhandlingsposition gentemot männen och de tillåts engagera sig mer i viktiga 

familjebeslut. Det här ser jag som viktiga tecken på att mikrokrediterna bidrar till att frigöra 

kvinnorna och att förändra kvinnornas sociala situation.

Men samtidigt förstår vi, inte minst av Lutfun N. Khan Osmanis undersökning, att starka 

patriarkiska värderingar fortfarande lever kvar i Bangladesh och att det är något som man 

måste ta hänsyn till när man diskuterar mikrokrediternas inverkan på kvinnornas liv. Även om 

Grameens ambition är att utveckla kvinnornas självständighet, kan vi inte dra slutsatsen att 

mikrokrediterna gör kvinnorna helt oberoende av männen. Som undersökningen visar är

kvinnorna tvärtom ofta bundna till att deras män utför de aktiviteter som lånen ska användas 

till. Det här gäller särskilt när färdiga produkter ska säljas på marknaden. Sannolikt skulle 

kvinnorna själva utvecklas än mer om de kunde engagera sig i de kreditfinansierade 

aktiviteterna helt och hållet på egen hand.         

Ökad självständighet för kvinnan kan få både positiva och negativa konsekvenser. I synnerhet 

gäller det här kvinnornas utsatthet för våld i hemmet. Studier från Bangladesh visar att

våldsituationen i vissa fall trappas ned när kvinnans status och ekonomiska självständighet i 

hemmet ökar, hushållsekonomin stabiliseras och när risken att allmänheten ska upptäcka 

våldsgärningarna ökar, på grund av kvinnornas aktivitet i samhället. Samtidigt visar andra 

empiriska undersökningar att situationen kan förvärras när kvinnorna får mer inflytande och 

männen känner att deras auktoritet hotas. Våldet kan trappas upp när kvinnorna tvingas kräva 

pengar från sina män, inte får sina lån förnyade, vägrar att överlåta kontrollen över lånen till 

sina män eller inte kan sköta hushållsarbetet som vanligt.
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5.1.3 Meningsfull sysselsättning för entreprenörer 

Också när det gäller kvinnornas arbetssituation förstår vi att det finns positiva och negativa 

aspekter av mikrokrediter. Att kvinnorna lyckas skapa sig en meningsfull sysselsättning och 

blir mer aktiva på arbetsmarknaden är givetvis positivt. Men även om deltagande i Grameen 

ökar kvinnornas ekonomiska aktivitet är kvinnorna fortfarande begränsade till traditionella 

kvinnosysslor som kan utföras hemifrån, såsom höns- och boskapsuppfödning eller 

textilverksamhet. På så sätt förhindrar purdah och traditionella könsroller att kvinnornas

arbetsområden vidgas och att kvinnorna utvecklas i arbetslivet.

Vidare är det förvånande i hur stor utsträckning kvinnorna faktiskt inte har kontroll över 

lånen. Innan jag började med undersökningen hade jag inte reflekterat över att 

mikrokrediterna kan överföras från kvinnorna till deras män. När lånen blir en inkomstkälla 

för männen och används för deras räkning leder givetvis inte mikrokrediterna till den 

utveckling för kvinnorna som Grameen vill skapa. Tvärtom kan konfliktsituationer uppstå

även här. Det gäller särskilt när lånen ska betalas tillbaka, då det är kvinnans uppgift oavsett 

vem som har använt pengarna. Om kvinnan tvingas begära pengar från sin man finns återigen 

risk att det leder till en våldssituation.

Alla är inte överens om att mikrokrediter är det bästa sättet att komma ur fattigdomsfällan.

För dem som saknar initiativförmåga och företagsamhet i den utsträckning som krävs för att 

starta en försörjningsverksamhet är mikrokrediter inte den bästa lösningen. Det är enligt min 

åsikt förståeligt att kritikerna hävdar att varaktiga arbetstillfällen är en bättre lösning då det 

ger större resultat åt fler människor. Genom att skapa jobb och öka arbetarnas produktivitet 

kan fattigdomen reduceras på ett mer effektivt sätt jämfört med vad verksamhet med 

mikrokrediter kan åstadkomma. 

5.2 Avslutande reflektioner

Den enskilda människan har med tiden fått spela en allt viktigare roll i arbetet med att skapa 

en hållbar utveckling och minskad fattigdom. Grameen är en av de organisationer som genom 

program med mikrokrediter erbjuder fattiga kvinnor ”hjälp till självhjälp” i syfte att skapa en 

bättre tillvaro för kvinnorna och deras familjer. Mot den bakgrunden har syftet med den här 

uppsatsen varit att undersöka vilken betydelse mikrokrediterna från Grameen har för 

kvinnornas livssituation i Bangladesh. I synnerhet har jag inriktat mig på hur mikrokrediterna 

påverkar kvinnornas sociala situation och arbetssituation. 
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Uppsatsen visar att Grameen fyller en mycket viktig funktion när det gäller att förbättra 

kvinnornas tillvaro. Utan mikrokrediterna skulle inte kvinnorna ha mod eller möjlighet att 

förändra sin vardag. Med hjälp av de små lånen får kvinnorna emellertid chans att bli mer 

aktiva på arbetsmarknaden och skapa sig en egen försörjning. Det kan medföra positiva 

konsekvenser i form av bättre självkänsla och ökat inflytande i hemmet. 

Men mikrokrediterna kan också innebära negativa konsekvenser för kvinnorna. Större 

självständighet för kvinnorna kan leda till en ökad risk för könsrelaterat våld i hemmet. Det är 

inte heller ovanligt att lånen överförs inom hushållet och används av männen istället för av 

kvinnorna. Kvinnorna är också begränsade att använda lånen till aktiviteter som av tradition 

utförs av kvinnor och som kan utföras i hemmet. Det är påtagligt att starka manliga 

värderingar fortfarande råder i Bangladesh, vilket är ett hinder för kvinnornas utveckling. Det 

är därför viktigt att mikrokrediterna inte motverkar målet om att skapa en positiv utveckling 

för låntagarna.

Om mikrokrediter är det bästa sättet att bekämpa fattigdomen är svårt att säga. Personligen 

tror jag mycket på idén om att utveckla den enskilda människans kapaciteter och individuella 

resurser. Samhället har mycket att vinna på att människorna känner att de har möjlighet att 

utvecklas. I det här avseendet fyller mikrokrediterna en utmärkt funktion. Jag tror att de flesta 

människor har förutsättningar att skapa en egen försörjningsverksamhet. Det finns dock

faktorer som förhindrar att utvecklingen sker fullt ut, till exempel traditionella tankemönster, 

brist på individuell företagsamhet, andra privata omständigheter och det faktum att varaktiga 

arbetstillfällen kan skapa mer sysselsättning åt fler människor. Därför tror jag att det allra 

bästa är att satsa både på självföretagande med hjälp av mikrokrediter och på bestående 

arbetstillfällen om man vill hjälpa fattiga kvinnor att förbättra sin tillvaro.
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