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Abstract 

I ekonomin finns kognitivt och strukturellt socialt kapital och när detta är otillräckligt 

uppkommer fattigdom. Med utgångspunkt i läran om mänskligt beteende analyseras 

mikrokreditens värde som socialt kapital genom en fallstudie av Grameen Bank i Bangladesh. 

Ekonomi skapas av socialt kapital som består av kognitivt och strukturellt socialt kapital. 

Kognitivt socialt kapital formar de handlingsregler, det vill säga institutioner, som utgör de 

ekonomiska möjligheterna inom ett land, det strukturella sociala kapitalet överför det 

kognitiva sociala kapitalet genom nätverk som upprätthåller institutionerna. Österrikisk 

ekonomisk teori betraktar ekonomin som en lärprocess som kräver ständig revidering, där 

entreprenörerna på marknaden skapar kapitalkombinationer baserade på subjektiv kunskap 

och förväntningar. På marknaden råder en spontan ordning som är en effektiv mekanism för 

överföring av information om entreprenörers kunskap. Överföring av information sker via 

prissystemet, för att denna ska innehålla så få skevheter som möjligt bör äganderätter finnas 

och frihet råda. Mikrokrediter vänder sig till entreprenörer och skapar därmed förutsättningar 

för produktionen av kapitalkombinationer. Mikrokrediter kommer med ansvar att generera 

avkastning som ställer krav på dygder, effektiva beteendemönster och nätverksberoende. 

Detta leder till en utökning av det kognitiva och strukturella sociala kapitalet. Lärprocessen 

och den ständiga revideringen förbättras i och med utnyttjandet och utbyggandet av nätverk 

baserade på gemensamma normer, den ständiga revideringen underlättas. En effektivare 

marknadsordning träder fram med ett ökat antal möjliga kapitalkombinationer i och med 

ökningen av det kognitiva sociala kapitalet och det strukturella sociala kapitalet. 
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1. Inledning 

I uppsatsen studeras vilket värde mikrokrediter har som strukturellt och kognitivt socialt 

kapital. Intresset i att göra detta ligger i den österrikiska ekonomiska teorin där den 

neoklassiska circle of poverty-teorin1 förkastas som förklaringsmodell till fattigdom. Denna 

teori ligger till grunden för fattigdomsbekämpande genom bidrag. Teoretiskt bryter bidrag 

fattigdomens onda cirkel, men trots detta har bidrag inte visat sig vara effektiva i kampen mot 

fattigdom. Det finns en stark korrelation mellan politisk instabilitet och fattigdom som man 

inte kan förklara med circle of poverty-teorin. Korrelationen förklaras istället med circle of 

political instability-teorin2 Jag anser att de båda teorierna inte ger en heltäckande bild av hur 

fattigdom och politisk instabilitet orsakas. Den underliggande orsaken till fattigdom bör bero 

på någonting annat än frånvaron av finansiella medel. Enligt österrikisk kapitalteori är socialt 

kapital avgörande för ekonomisk utveckling (Bauer, 2000). Dock har det länge varit oklart hur 

man med hjälp av denna teori i praktiken bryter fattigdom. Oklarheterna har legat i hur man 

på en övergripande nivå kan göra investeringar i socialt kapital. Om mikrokrediter visar sig 

vara en handlingsregel som är effektiv i kampen mot fattigdom, genom verkningar i det 

sociala kapitalet, kan den österrikiska ekonomiska teorin ligga till grund för 

fattigdomsbekämpning i framtiden. I inledningen presenteras teorin om socialt kapital sedan 

presenteras en sammanställning av bidragsgivandets effektivitet i bekämpandet av fattigdom 

samt en introduktion till mikrokrediter och dess roll i bekämpandet av fattigdom. Inledningen 

avslutas med en presentation av Bangladesh. 

 

1.1 Socialt kapital 

Fysiskt kapital är konkret då kapitalet existerar i en fysisk form och skapas genom 

förändringar i material som gör det lämpligt för produktion. Humankapital är mindre konkret 

då kapitalet existerar inom individer i form av kunskaper och färdigheter. Detta kapital skapas 

genom förändringar hos individen då förmågor och färdigheter möjliggör nya sätt att agera på. 

Socialt kapital är ännu mindre konkret då kapitalet existerar i relationer mellan individer och 

skapas genom förändringar i eller uppkomsten av dessa relationer (Coleman, 1988). Det är ett 

lands sociala kapital som avgör dess ekonomiska situation. Man skiljer på kognitivt och 

                                                           
1 Baseras på ett antagande att ju mindre pengar man har desto mindre kan man spara desto mindre kan man då investera, i varken fysiskt 
kapital eller humankapital. Utan investeringar sker ingen produktivitetsökning, utan produktivitetsökning ingen ökad inkomst och vid en låg 
inkomst blir konsumtionsnivån låg. Detta leder till lägre produktion och så fortsätter den negativa trenden nedåt.  

2 Den innebär att politisk instabilitet utgör ett hot mot äganderätten, vilket leder till en låg inhemsk och utländsk investeringsnivå samt låg 
eller negativ tillväxt. Följden blir fattigdom samt sociala konflikter och spiralen fortsätter nedåt. 
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strukturellt socialt kapital (Uphoff, 2000). Det kognitiva sociala kapitalet fungerar som den 

mentala aspekten av kapitalet och utgörs av normer, värderingar och attityder. Den kognitiva 

aspekten gör individer inställda och intresserade av att agera på ett samarbetsinriktat sätt. Det 

strukturella sociala kapitalet utgörs av nätverk som skapar en struktur för agerande. Agerandet 

underlättas genom att strukturen erbjuder ett mönster för interaktion. Strukturellt socialt 

kapital utgör de viktiga institutionerna som bygger upp ett samhälle, kognitivt socialt kapital 

är de normer, såsom tillit, som håller dessa samman (Grootaert & van Bastelaer, 2001). I ett 

samhälle där det finns starka gemensamma normer kommer beteende som följer normen att 

belöna sig. Dessa beteendemönster skapar viktiga handlingsregler, institutioner, som 

underlättar samarbete och skapar stabilitet i interaktioner mellan individer. Genom 

gemensamma normer skapas en radie av tillit som öppnar upp möjligheter för samarbete och 

interagerande. Samarbete bygger på gemensamma normer. Socialt kapital är avgörande för 

ekonomisk utveckling och påverkar individers förmåga att agera samt välfärd (Putnam, 1995). 

Indikatorer på socialt kapital är bland annat röstdeltagande, dagstidningskonsumtion, 

medellivslängd, infrastruktur, spädbarnsdödlighet, hälsa och utbildning (Stone, 2001). 

 

Socialt kapital genererar vinster precis som fysiskt kapital genererar vinst till individen som 

har äganderätten och humankapital genererar vinst till individen med kunskap. Svårigheten 

med investeringar i socialt kapital är att vinsterna inte endast tillfaller den individ som gjort 

investeringen utan tillfaller alla som ingår i strukturen. Detta leder till att investeringar i 

socialt kapital inte prioriteras av aktörer på samma sätt som investeringar i humankapital eller 

i fysiskt kapital. Socialt kapital genereras ofta som en biprodukt av andra aktiviteter, detta 

utan att kapitalet uppmärksammas och värdesätts. När en individ bestämmer sig för att göra 

en investering i humankapital är det ofta baserat på eget intresse, men genom socialt kapital 

kommer denna investering gruppen till gagn (Coleman, 1988). Humankapitalspridning är 

således en av de positiva fördelarna med socialt kapital (Putnam, 1995). Socialt kapital skapar 

förutsättningar för marknadsordning och mer effektiv kapitalstruktur då det underlättar 

samarbete samt sänker transaktionskostnaden för informationsutbyte. 

 

1.2 Bidrag och mikrokrediter  

År av bidragsgivande politik har bidragit till kunskap i hur bidrag påverkar ekonomisk 

utveckling. Denna samlade kunskap har Världsbanken sammanfattat i åtta punkter: 
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1. Utlandsbidrag kan ge kritiskt stöd när samhällen vill reformeras men bidrag kan inte 

skapa reform. 

2. För att maximalt reducera fattigdom så vore det ideala att bidrag leder till reform men 

faktum är att reformen snarare tenderar att utebli. 

3. Finansiellt stöd fungerar bra i goda politiska miljöer med stabila institutioner, 

finansiellt stöd leder då till snabbare tillväxt, undanträngning av fattigdom och till 

sociala förbättringar. 

4. Icke-finansiellt stöd fungerar bättre vid tidigare faser av reform. Idéer fungerar bättre 

än finansiellt kapital vid genererandet av reformer och förbättringar av offentliga 

tjänster. Icke-finansiellt stöd kan bidra till reform i splittrade och icke-reformvänliga 

länder. 

5. Bidrag som ges under vissa förutsättningar producerar endast bestående förändringar 

då trovärdiga individer stöds. Dessa typer av bidrag producerar, generellt sett, inte 

resultat, om inte landet redan påbörjat reformer. Om de förutsättningar som sätts för 

att få bidrag är för komplicerade saktar bidragen istället ner samt försvårar 

reformprocessen. 

6. Bidrag skapar incitament mot reformer om de ges på felaktigt sätt. De stödjande 

aktiviteterna ska skräddarsys för varje enskilt land och för de lokala omständigheterna 

som råder. Kvaliteten och typen av bidrag som ges spelar en signifikant roll. 

7. Bidrag är effektivast då fokus ligger på samarbete med den givande parten och 

långsiktiga reformer. 

8. Effektiviteten för bidrag i svåra politiska miljöer är större om bidragen stödjer 

förespråkare för reform, har en långsiktig vision för systematiska förändringar, stödjer 

kunskapsutveckling och stimulerar det civila samhället (www.worldbank.org –aid 

effectivness, 2006). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att finansiellt bidrag genererar positiva effekter då 

institutioner och strukturer redan finns och fungerar i ett samhälle, som kanske tillfälligt är 

försvagade av en extern effekt såsom naturkatastrof. Ett lyckat exempel på denna typ av 

bidrag är Marshallhjälpen efter andra världskriget. Bidrag skapar dock inte en grund för 

uppbyggandet av ett samhälle, skapandet av institutioner och organisationer. Bangladesh har 

förbundit sig att uppfylla FN:s millenniemål- (i) uppnådd universell förskolenivå (ii) 

halvering av fattigdom och hunger (iii) reduktion av barn- och spädbarnsmortaliteten med två 

tredjedelar (iv) halvering av andelen människor utan tillgång till färskvatten (v) reduktion 
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med tre fjärdedelar av antalet mödrar som dör i barnafödsel (vi) en tillbakagång av 

spridningen av HIV/AIDS,(vii) universell jämlikhet innan år 2015. Mikrokrediter ses som en 

viktig handlingsregel till att nå dit (www.worldbank.org - millenium, 2006). 

 

Mikrokrediter är lån till fattiga för småskalig näringslivsverksamhet som ska investeras så att 

de genererar inkomst och kan betalas tillbaka. Krediterna baseras på ett antagande att de 

fattiga på landsbygden har kapacitet att investera i och driva verksamheter samt att 

möjligheten för sådana investeringar finns på landsbygden. Lånen går till de syften som 

låntagaren själv föreslår; boskap, småskalig handel eller handarbeten som vävning eller 

korgtillverkning. Låntagarna förväntas skapa vinster så att de kan betala tillbaka lånen i 

veckovisa insättningar. Inkomster utöver dessa går till investeringar i hushåll, konsumtion och 

sparande (www.grameen-info.org – at a glance, 2007). Grameen Bank ser kredit som en 

mänsklig rättighet och riktar sig mot att hjälpa de allra fattigaste först, framförallt kvinnor, 

målsättningen är att ingen ska behöva tigga för att överleva. Inga formella kontrakt binder 

kreditgivaren till lånet, allt baseras på tillit vilket innebär att det sker en initial viktig 

investering i socialt kapital. Bankens svåraste och viktigaste uppgift är att vinna kvinnas tillit. 

Banken delar ut ca 2,5 miljoner USD3 i mikrokrediter under en genomsnittlig arbetsdag på 

landsbygden, den genomsnittliga lånesumman är 130 USD. Mikrokrediten har bidragit till en 

halv miljard USD i cirkulation i den fattiga landsbygden (www.rdc.com – Grameen group, 

2006). 

 

1.3 Bakgrund  

Bangladesh är världens mikrokredittätaste land och har en av världens största närvaro av 

frivilligorganisationer, vilka är aktiva i cirka 80 % av byarna. Deras verksamheter inkluderar 

ofta mikrokrediter. Fyra stora distributörer av mikrokrediter är Grameen Bank och tre 

frivilligorganisationer; BRAC, Proshia och ASA (Almgir, 2000). I Bangladesh bor 150 

miljoner människor på en yta lika stor som USA:s delstat Florida. Landet är därmed det 

befolkningstätaste utvecklingslandet i världen. 63 miljoner av landets invånare är fattiga och 

två tredjedelar av dessa räknas som extremt fattiga (web.worldbank.org-country overview, 

2006). Befolkningen drabbas hårt av översvämningar, tyfoner och torka då cirka 90 % av 

landets yta ligger endast 10 meter över havet. De fattiga tenderar att vara jordbrukare eller 

mikroentreprenörer och är starkt koncentrerade till landsbygden. Bland Bangladesh mest 

                                                           
3 Mätt i juni 2005 
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framträdande hinder för utveckling är ineffektiv byråkrati och svaga offentliga institutioner 

(web.worldbank.org-country overview, 2006).  

 

Kvinnans ställning i Bangladesh är starkt präglad av islam och patriarkala normer. Det finns 

seder som begränsar hennes rörelsefrihet och nätverk. En sådan norm är purdha som betyder 

oskuldsfullhet. I praktiken innebär denna norm att de initiala konversationerna med kvinnor i 

vissa byar sker genom bambuväggar, då de inte får visa sig för män utanför familjen eller 

släkt (Yunus, 1999[2003]). Hon får därigenom inte heller uppta det offentliga rummet på 

samma sätt som en man. Hon hanterar inte pengar och har liten bestämmanderätt i familjen. 

Hennes primära identifiering sker genom en manlig närstående då hon betraktas som någons 

man eller dotter och tilltalas därför sällan vid sitt namn. Kvinnans nätverk är därför i 

allmänhet begränsat till den direkta familjen och är ofta extra utsatt och tillhör i större 

utsträckning de fattigaste. Kvinnors ställning försvagas av hemgiftsutövning som är vanligt 

förekommande i Bangladesh. Att gifta bort en dotter kan ekonomiskt utarma en familj och 

denna norm försämrar förutsättningarna för jämlikhet (Yunus, 1999[2003]). Grameen Banks 

mikrokrediter vänder sig till Bangladeshs kvinnor. 

 

2 Syfte och problemformulering  

Detta är en fallstudie där jag studerar mikrokrediter som en handlingsregel för 

fattigdomsbekämpning. I uppsatsen avser jag att utforska om mikrokrediter som institution 

har något värde som kognitivt och strukturellt socialt kapital. Mikrokrediter hanterar då den 

verkliga orsaken till fattigdom; lågt socialt kapital (Bauer, 2000). Uppsatsen syftar till att ge 

ett inledande bidrag till en viktig diskussion kring en effektivare handlingsregel för 

bekämpning av fattigdom. Vikten av att göra detta är att jag anser att den tidigare 

handlingsregeln, det vill säga bidrag, vilar på en bristande förklaringsmodell. Syftet med 

uppsatsen är att utforska den bättre förklaringsmodellen, presentera en ny handlingsregel samt 

undersöka om och varför handlingsregeln är effektivare. Problemformuleringen lyder: Vilket 

värde har mikrokrediter som strukturellt och kognitivt socialt kapital? 

 

3 Metod 

I besvarandet av frågan har jag studerat Grameen Banks mikrokrediter och dess verkningar på 

Bangladeshs landsbygd. Jag undersöker om det, genom den initiala investeringen i tillit som 

visas av låntagare respektive banken, öppnas en struktur som möjliggör överföring av bankens 

kognitiva normer och medför ökat kognitivt och strukturellt socialt kapital. Studien är en 
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kvalitativ fallstudie och baseras på skriftlig sekundärdata. Jag har valt en kvalitativ fallstudie 

då jag anser att jag genom denna metod kan utforska samt besvara min frågeställning. 

Kopplingen mellan teori och empiri sker genom deduktion. De teorier jag utgår ifrån är 

österrikisk kapitalteori samt teorin om socialt kapital. Utifrån dessa teorier formuleras 

problemställningen - vilket värde har mikrokrediter som strukturellt och kognitivt socialt 

kapital? - som sedan testas på verkligheten. För att undersöka detta kommer jag att utgå från 

den metodologiska subjektivismen samt den metodologiska individualismen. 

 

3.1 Metodval 

Centrala synsätt inom den österrikiska ekonomiska teorin är den metodologiska 

individualismen samt den metodologiska subjektivismen. Den förstnämnda metodologin 

innebär att man utgår från individens attityder, beteende och uppfattningar i förklarandet av 

sociala system och fenomen. Det är individens agerande som ger upphov till sociala fenomen, 

exempelvis tillväxt. För att förstå fenomenen måste därför individen studeras. Den 

metodologiska subjektivismen innebär att individen subjektivt tolkar omvärlden och 

händelser. Det är den subjektiva kunskapen som utgör basen i agerandet, individen kommer 

att agera på ett sådant sätt att den upplever största möjliga nytta. Detta medför att en 

utomstående observatör inte kan hävda att en annan individs agerande varit icke-rationellt. 

Resonemanget innebär ett ”handlingsaxiom” vilket utgör grunden för den mänskliga naturen 

(Mises, 1949[1996]). Det innebär att alla människor försöker nå, av dem själva, uppsatta mål. 

Handlingsaxiomet samt den metodologiska subjektivismen belyser att mänskligt beteende 

aldrig kan förklaras i evigt giltiga lagar eller principer. Studier i mänskligt agerande kan inte 

heller vara värdeneutrala eftersom de tolkas subjektivt efter utvalda händelser för att nå 

uppsatta mål. Denna kritik till bristande neutralitet gäller även denna uppsats eftersom jag gör 

ett urval av händelser och tolkar dessa efter min förståelse.  

 

3.2 Mätmetod 

Begreppet socialt kapital är centralt i uppsatsen, även hur man mäter detta begrepp. Socialt 

kapital mäts i proximala och distala mätindikatorer (Stone, 2001). De proximala 

mätindikatorerna visar hur delaktig individen är i samhället, förekomsten av tillit samt 

nätverk. Man tittar exempelvis på konsumtion av dagstidningar, röstdeltagande, medlemskap i 

frivilligorganisationer. Distala mätindikatorer mäter det som det sociala kapitalet producerar, 

vad samarbetet åstadkommer. Man tittar bland annat på hälsa, infrastruktur, utbildning samt 

inkomst. I uppsatsen studeras dels proximala indikatorer i en närstudie av social 



 10

kapitalbildning i ett av bankens centra och dels distala indikatorer, i form av ökad inkomst hos 

85 mikrokredittagare. Både proximala och distala indikatorer på socialt kapital för låntagare 

presenteras i uppsatsens resultatavsnitt (6). 

 

3.3 Urval 

De urval som gjorts i uppsatsen har varit att studera Bangladesh, som är ett av världens 

fattigaste länder, och Grameen Bank då denna bank är pionjär samt ledande inom 

mikrokrediter. Bangladesh är ursprungslandet för mikrokrediter och även det 

mikrokredittätaste. I uppsatsen har jag fokuserat på två studier. Den ena är utfärdad av 

Världsbanken och baseras på 85 individers mikrokreditinvestering och avkastningen på 

denna4. Den andra är utförd av Lisa Young Larance vid Washingtons universitet och är en 

studie vid ett av Grameen Banks centra där låntagarnas beteendenormer och 

nätverksutnyttjande studeras5. Motivationen bakom valet av dessa studier är att de innehåller 

den information som jag själv velat insamla i Bangladesh för att besvara min frågeställning, 

då jag har en resursmässig begränsning använder jag mig av studierna som sekundärkällor. 

Studierna presenteras inte i sin helhet då jag har valt ut de delar som är relevanta för 

uppsatsen. 

 

3.4 Generaliserbarhet  

Generaliserbarheten är god eftersom de situationer och svårigheter som finns i Bangladesh är 

generella och inte specifika för Bangladesh. Om Grameen Banks mikrokrediter har 

verkningar i kognitivt och strukturellt socialt kapital i Bangladesh borde det få samma resultat 

i andra länder i liknande situation. 

 

4 Teori: Socialt kapital 

Socialt kapital är en kollektiv nyttighet som marknaden tillhandahåller. Den är icke-

exkluderbar och icke-rivalitet råder6 (Dowla, 2005). Kan en icke-statlig, tredje part agera på 

marknaden så att socialt kapital produceras? Det är detta ämne som denna uppsats kommer att 

behandla. Även om begreppet socialt kapital är välkänt är det ännu relativt outforskat. Man 

vet inte riktigt om eller hur man kan göra en övergripande investering i ett lands sociala 

kapital. För att förklara varför det är så omtvistat behöver vi studera marknaden närmare. För 

                                                           
4 World Bank Report 2000 Second Poverty Alleviation Program 
5 Building Social Capital from the Center; A Village-Level Investigation of Bangladesh´s Grameen Bank 
6 Icke rivalitet: fler kan konsumera varan samtidigt. 
 Icke exkluderbar: det går ej att utestänga någon från konsumtion. 
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att placera teorin om socialt kapital i sitt rätta sammanhang presenteras i uppsatsen teorier om 

hur marknaden fungerar samt vilka ordningar som styr den. Detta är för att se vilken viktig del 

av den ekonomiska utvecklingen socialt kapital verkligen utgör. Inledningsvis studeras 

institutioner, det vill säga handlingsregler, då de avgör landets ekonomiska möjligheter. 

Därefter följer, i avsnitten om socialt kapital och österrikisk kapitalteori, en redogörelse av 

hur utformningen av socialt kapital ser ut och hur denna möjliggör produktion av 

kapitalkombinationer. Nästföljande avsnitt behandlar studien om beteende, praxeologi, vilken 

visar hur agerandet styrs. Sedan följer en presentation av marknaden där tre olika teoriavsnitt 

om marknadsordningen tas upp och slutligen en sammanfattande diskussion kring uppsatsens 

teoridel. 

 

4.1 Institutioner 

Hur det kommer sig att vissa samhällen bättre respekterar och till en mindre grad exploaterar 

det som tillhör allmänheten? Ostrom (1990) tar upp vikten av institutioner som 

förklaringsmodell. Vid tillbakablickandet över lärdomar som kan dras av 1900-talets 

utvecklingsprojekt gällande allmänna nyttor hävdar Ostrom att det varit ett misstag att skapa 

utvecklingsprojekt under antagandet att det fysiska kapitalet är det viktigaste. Det kapital som 

förbisetts nästan helt är det sociala kapitalet. Man borde istället anta att individerna har något 

att dela med sig och lära ut till andra. Det är kunskapsöverföringen från en generation till 

nästa som gör att en institution överlever (Ostrom, 1994).  

 

Institutioner är handlingsregler som formar agerande och interagerande. Kognitivt socialt 

kapital utgörs som tidigare nämnts av normer. Dessa normer styr individers agerande och blir 

därför informella institutioner. Institutioner är regler som styr ordningar, dessa regler skapas 

eller uppstår spontant då individers målinriktade handlingar leder till uppkomsten av en 

mängd olika beteendemönster. Det beteendemönster som visar sig vara mest effektivt i 

förhållande till andras samt till den fysiska omgivningen kommer med störst sannolikhet att 

upprepas. Med upprepningen blir sådana beteendemönster till handlingsregler, institutioner 

(Langlois, 1994). Institutionernas viktigaste uppgift är att minska osäkerheten genom att 

upprätta en stabil struktur för samspelet mellan människor (Fukuyama, 1997). En annan 

viktig aspekt av institutionernas roll är att kostnadsbelägga eller sanktionera beteenden som 

inte sammanfaller med det beteendemönster som institutionen utgörs av. Institutioner samt 

sanktioner är former av strukturellt socialt kapital. 
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Det är institutionerna som avgör de ekonomiska möjligheterna som finns inom ett land. De 

består dels av oskrivna beteendenormer och dels av formella skrivna regler (Fukuyama, 

1997). Individens engagemang i det offentliga sammanhanget är viktigt för samhällets sociala 

kapital. Institutionerna uppstår genom individernas utövande av dessa samtidigt som de 

bibehålls. För att institutioner ska fungera måste de stödjas av den kultur de befinner sig i 

(Coleman, 2000). Institutioner skapar fokalpunkter i kulturen (Schelling, 1960) kring vilka 

kulturen utvecklas. Institutionernas framväxt möjliggör handlingar utan tankeansträngning, 

anpassningen till dessa sker per automatik. Institutioner har således en självreglerande verkan. 

Antalet handlingar man kan utföra utan tankeansträngning är ett mått på utvecklad ekonomi, 

då de innebär välförankrade och utvecklade institutioner. Med alla de handlingar vi kan 

genomföra utan större tankeansträngning utvecklas samhället. Med symboler, formler och 

regler vars mening vi individuellt inte förstår, växer samhället med dess institutioner fram 

genom ett interagerande av individer med ofullständig kunskap (Hayek 1945). Kunskap är 

oundvikligen ofullständigt och därför är vi beroende av kunskap som vi själva inte har.  

 

Äganderätten är en viktig institution för samspelet mellan individer och är en grundläggande 

handlingsregel för ekonomisk utveckling. En fri marknad behöver tydliga äganderätter så att 

en effektiv allokering av resurser kan ske (Mises, 1935[1990]).  

 

4.2 Socialt kapital 

Som tidigare nämnts skiljer man på kognitivt och strukturellt socialt kapital. I detta stycke ska 

vi titta närmre på vad denna distinktion utgörs av. Uphoff (2000) skiljer på primära och 

sekundära former av kognitivt samt strukturellt socialt kapital. Kognitivt socialt kapital utgörs 

enligt Uphoff (2000) av normer, tro, värderingar samt attityder. En primär form av kognitivt 

socialt kapital innebär förhållningssättet mot andra genom visad tillit och reciprocitet. Tillit 

och reciprocitet är viktigt för att för att nätverken ska bestå, att använda tillit och reciprocitet 

som förhållningssätt till varandra gör samarbetet meningsfullt. Många av de saker vi vill ha 

eller behöver kan inte skapas med enbart våra egna ansträngningar. Sociala relationer skapar 

värde genom reciprocitet som är nära besläktat med tillit som är en central form av kognitivt 

socialt kapital.  Solidaritet är en annan viktig form av kognitivt socialt kapital. Då samarbete 

och generositet eftersträvas är man villig att göra uppoffringar för att bibehålla solidariteten. 

En annan primär form är förhållningssättet gentemot agerande, hur man anser att man ska bete 

sig mot andra genom exempelvis delgivande och samarbete. Samarbetet upprätthålls av att 

individerna bidrar till varandras välfärd vilket ställer krav på anpassat beteende. Sekundära 
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former av kognitivt socialt kapital utgörs av en mängd normer, värderingar, tro, attityder som 

stödjer samt underbygger primära former. Ett exempel på en sådan norm är ärlighet.  

 

Primära former av strukturellt socialt kapital utgörs av de roller och regler både formella eller 

informella, som underlättar för beslutsfattande, resursmobilisering, konflikthantering, 

kommunikation och koordination vilka fodras för kollektivt agerande.  En primär form av 

strukturellt socialt kapital är nätverk samt de sociala relationer som skapar ett mönster för 

utbyte och samarbete. De sekundära former av strukturellt socialt kapital utgörs av de 

processer som rollerna och reglerna innebär, samt av tidigare händelser som upprättat validitet 

samt skapat ett värde för roller, regler och processer. Regler och procedurer innebär endast ett 

första steg till skapandet av strukturellt socialt kapital, det är i efterföljandet samt 

bibehållandet av dessa som fördelarna upplevs. Det anpassade beteendet innebär bättre 

förutsägbarhet och produktivitet vid mänskliga interaktioner, tillit skapas och 

transaktionskostnaderna sänks. Sammantaget är det strukturella sociala kapitalet är den 

sociala organiseringen som genom roller, regler, processer, föregående händelser samt nätverk 

som bidrar till samarbete och till kollektivt agerande med ömsesidiga fördelar. Strukturellt 

socialt kapital sänker transaktionskostnader genom att en skapa struktur för agerandet genom 

roller och regler som gör att individer kan skapa rimliga förväntningar på utsagor vilket bidrar 

till ökad tillit. Det kollektiva agerandet som medför ömsesidiga fördelar är en viktig positiv 

effekt av socialt kapital. Det kognitiva sociala kapitalet har sitt ursprung i mentala processer 

och idéer som förstärks av kultur och ideologi. Det utgörs framförallt av normer, värderingar, 

tro och attityder som bidrar till ett kollektivt agerande som medför ömsesidiga fördelar. Det 

kognitiva sociala kapitalet gör individer inställda på samarbete då idéer som delas förstärker 

viljan till samarbete och kollektivt agerande blir större. Även om en distinktion görs mellan 

kognitivt och socialt kapital har de samma mentala ursprung; förväntningar. 

Roller, normer, nätverk, processer och regler skapar alla förväntningar på agerande som 

medför tillit och reciprocitet. Socialt kapital gör att beslutsfattare kan investera och bättre 

förutsäga investeringens effektivitet och förväntade framgång (Uphoff, 2000). 

 

I teoribildningen kring strukturellt socialt kapital skiljer man mellan horisontella och vertikala 

nätverk. Det förstnämnda är länken mellan agenter av samma status och sociala tillhörighet 

medan det sistnämnda sammanlänkar agenter i hierarkiska eller ojämna maktförhållanden 

(Putnam, 1993). Väsentliga skillnader mellan dessa två typer av nätverk är graden av tillit och 

benägenheten att dela information. I vertikala nätverk är tilliten mindre då information ofta 
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tillbakahålls av den svagare parten för att balansera maktförhållandet. De horisontella 

nätverken är viktiga i upprätthållandet av socialt samarbete och tillit, något som de vertikala 

nätverken inte kan (Putnam,1993).  

 

Det strukturella sociala kapitalet ser ut på tre olika sätt; bonding, bridging och linking 

(Prasetyo, 2000). Bonding sker mellan individer i en grupp, bridging sker mellan liknande 

grupper och linking sker mellan olika grupper i samhället. De tre olika verkningsgraderna 

utgör tillsammans graden av socialt kapital i ett samhälle. Om linking inte är tillräckligt starkt 

kan det sociala kapitalet få utestängande effekter som gör att tillitsradien blir liten i samhället. 

Det kan exempelvis finnas stark etnisk bonding men ingen linking till andra etniska grupper. 

En följd av detta kan vara etniska konflikter. Tillitsradien är då väldigt liten och de 

gemensamma institutionerna riskerar att söndras (Prasetyo, 2000). Socialt kapital kan inom 

vissa grupper på så sätt även ha en uteslutande effekt (Putnam, 1995).  

 

4.3 Österrikisk kapitalteori  

I österrikisk ekonomisk teori utgår man från ett tillstånd av icke-jämvikt där ekonomin ses 

som en lärprocess. Dess kapitalteori kännetecknas av heterogent kapital som kombineras av 

entreprenörer. Kapitalkombinationerna är baserade på entreprenörens kunskap och 

förväntningar vilka ständigt revideras. Ekonomin ses som en dynamisk process som kräver att 

vi ständigt lär oss och förbättrar kapitalkombinationernas precision. Komplementära 

kapitalkombinationer skapas av flera entreprenörer. På aggregerad nivå ses 

kapitalkombinationerna som ett mönster, en kapitalstruktur. Ju komplexare kapitalstruktur 

desto större koordinationsprecision mellan kapitalen, vilket innebär en effektivare ekonomi. 

 

På grund av kapitalets heterogenitet har entreprenörens produktionsplan en avgörande roll för 

produktionen av kapital och för ekonomin i sin helhet. Man utgår från att kapital har flera 

användningsområden och kan därför kombineras på olika sätt. Enligt Lachmanns exempel kan 

ett lokomotiv antingen vara ett substitut eller ett komplement till ett annat lokomotiv beroende 

på hur produktionsplanen ser ut (Lachmann 1956 [1978]). Detta gör att kapitalet betraktas 

som heterogent. Entreprenörens kunskap och tolkningar är därför i fokus för 

produktionsplaner. Ägaren eller entreprenören kommer att allokera kapitalet i den 

kombination där denne tror det är mest effektivt, då individen är nyttomaximerande. Är 

kombinationen bristande och svag kommer förluster att genereras och kapitalkombinationen 

kommer att brytas upp till fördel för ett starkare alternativ. Om kombinationen däremot är 
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optimal kommer vinster att genereras. Vinsterna återinvesteras och skapar nya 

kombinationsmöjligheter för kapitalet, vilket ger ytterligare komplexitet i kapitalstrukturen. 

Pengar som institution har ett viktigt informationsvärde, vinster är indikatorer på effektiva 

kapitalkombinationer. På så sätt utvecklas entreprenörernas och marknadens kunskap 

kontinuerligt. Kapitalstrukturen utvecklas i komplexitet med tiden genom att antalet möjliga 

kapitalkombinationer ökar då lärprocessen ständigt förbättras. 

 

4.4 Beteende  

Det finns två huvudfåror inom mänskligt agerande; praxeologi och historia. Praxeologi 

studerar endast konkreta handlingar och är en teoretisk och systematisk vetenskap. Historia 

utgörs av samlade studier om agerande och kan aldrig vara helt vetenskaplig. Händelserna får 

mening i förståelsen av förloppet är därmed inte värdeneutrala. Ingen historiker kan heller 

dokumentera all fakta då händelserna inträffar utan måste selektera händelser som är viktigare 

än andra (Mises,1949 [1996]). Föreställningar styr hur historiker gör detta urval, varje nation 

och grupp har sina egna dominerande idéer. Vid förklarandet till varför en ko inte ger någon 

mjölk kommer en modern veterinär i väst bortse från fakta om en häxas onda öga, något som 

varit annorlunda för 300 år sedan (Mises, 1949 [1996]). Detta exempel visar hur subjektivt 

styrda tolkningar av händelser är.  

 

Individer använder sin förståelse för att handskas med framtidens osäkerheter och anpassar 

sitt agerande efter denna (Mises, 1949 [1996]). Tillgången till nätverk bidrar till en ökad 

förståelse av omvärlden, till en spridning av humankapital samt ett normbaserat agerande som 

gör att individer lättare kan förutsäga andras beteende, vilket i sin tur minskar osäkerheter för 

framtida prognoser. Handling riktar sig alltid mot en framtida ovisshet och är därför ett 

spekulativt försök att utbyta mindre värde mot mer värde (Mises, 1949 [1996]). Normer är 

grunden till handlingsregler, vilka styr individers agerande så att framtiden blir mindre osäker. 

Dessa normer utgör basen till de nätverk genom vilka kognitiva normer, information och 

humankapital bildning fortsätter breda ut sig. Marknaden är nätverk, socialt kapital är därför 

grunden till marknadsordning (Hayek,1976 [1993]).  

 

4.5 Marknaden 

Marknaden är ett socialt system för arbetsindelning där alla parter förstår hur de ska inrätta sig 

och agera för att uppnå mest nytta. Företagare förstår var lönsamheten ligger och agerar efter 

den samtidigt som arbetare förstår vilken näring de ska söka sig till. Detta leder till att 
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inrättningen sker spontant. Om någonting förändras på marknaden agerar aktörerna i enlighet 

med förändringen. Marknaden är på så sätt självreglerande då individer justerar sitt agerande 

efter andras samt egna preferenser (Hayek 1945). Det är en process där man gemensamt 

strävar efter att hitta bättre lösningar (Hayek(1936[1948]). Marknaden bestäms av vad 

miljontals människor fattar för beslut. Det är en spontan process där priser och vinster bidrar 

med den information som producenter behöver för att tillfredställa okända människors behov 

(Hayek 1976 [1993]). Monetär kalkylering är ett instrument som den agerande individen kan 

använda för att nyttja marknaden effektivt. Den monetära kalkyleringen försvåras om priset 

inte överför pålitlig information, marknaden ska därför vara så fri som möjligt. Även en fri 

marknad styrs av någonting, den styrs av normer. 

 

Österrikisk ekonomisk teori anser inte att planekonomier någonsin kan fungera eftersom man 

inte på egen hand kan samla in all information som behövs för att avgöra den upplevda nyttan 

(Mises, 1935[1990]). Produktionen kommer därför att bli felaktig, med brister och överflöd av 

varor som följd. Den fria marknaden är en övergripande spontan ordning där informationen 

finns tillgänglig och förändras kontinuerligt (Hayek 1976 [1993]). Vi kan inte på förhand veta 

hur den bättre lösningen kommer att se ut eller vem som kommer att skapa vad. Därför bör 

individen vara fri att råda över egna resurser så att den spontana ordningen kan följas. 

Ordningen är ett resultat av mänskligt agerade men är inte av mänsklig design (Hayek, 

1936[1948]). Även vår kultur, traditioner och institutioner är spontana ordningar. Ingen har 

medvetet bestämt de kognitiva normerna som ligger till grunden för våra institutioner eller 

ritat vår utveckling. De spontana ordningarna har uppstått som ett resultat av agerande där 

starka beteendemönster upprätthållits då de inneburit mest nytta för flest individer. För varje 

statlig restriktion sker därför en undanträngning av den spontana ordningen. Den österrikiska 

ekonomiska teorin förespråkar därför en statlig icke-interventionism eftersom den spontana 

ordningen kräver frihet. 

 

4.5.1 Kunskapsfragmentisering 

Ingen enskild aktör har fullständig kunskap, utan alla är beroende av vad andra vet.  

Aktörerna kommer därför inhämta kunskap från marknaden för att justera sina förväntningar 

och därmed koordinera sina planer efter okända människors kunskap och agerande (Hayek, 

1936[1948]). Marknaden signalerar den fragmenterade kunskapen till andra aktörer så att 

marknaden får egenskapen av fullständig information. Om en innovation uppstår på 

marknaden eller om en råvara används på ett mer effektivt sätt i en ny sammansättning 
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kommer detta att skicka ut prissignaler till producenter och konsumenter, inte bara i priser 

som rör den direkta varan utan även dess substitut och dess substituts komponenter (Hayek, 

1945[1948]). På så sätt underhåller prissystemet effektiv resursallokering. Samhället är under 

ständig utveckling och förändring. Privat egendom kommer att allokeras på ett effektivt sätt 

av dess innehavare även under förändrade omständigheter. Om ett samhälle vill använda dess 

resurser effektivt är privata äganderätter och marknadsfrihet nödvändiga (Mises, 1935[1990]). 

Situationsmässiga marknadstillfällen uppstår under omständigheter då agenter på marknaden 

upplever fördelar, därför bör det slutgiltiga avgörandet vara hos den individ som befinner sig i 

situationen (Hayek 1945[1948]). Om individen inte har äganderätter eller friheten att agera 

vid dessa tillfällen kommer resurser inte att allokeras effektivt, signalsystemet, som 

prissystemet innebär, blir skevt och den spontana ordningen störs. Producenterna vet inte vad 

de ska producera, vilket resulterar i ett överflöd av en vara och brist på en annan.  

 

4.5.2 Dynamiska transaktionskostnader 

Då institutioner avgör de möjligheter som finns i ett samhälle skapas organisationer, såsom 

företag, för att utnyttja dessa möjligheter. Organisationer uppkommer för specifika syften och 

ändamål. Institutioner är regelverk och organisationer är ordningar, vilka båda är strukturer 

som formar marknadsordningen. Grunden för marknadsordning är de kognitiva normer som 

dessa strukturer bygger på såsom tillit, respekt, ärlighet och samarbete. Företaget som 

organisationsform ses som en process av ofullständig kunskap, rutiner och färdigheter riktade 

mot en viss typ av aktivitet. Den typ av aktivitet där företaget har kostnadsfördelar gentemot 

andra aktörer på marknaden kommer att finnas inom gränsen för företaget, övriga aktiviteter 

kommer att finnas tillgängliga på avstånd. Detta synsätt7 gör att företaget och marknaden ses 

som alternativa och ibland överlappande institutioner för lärande (Langois, 1992). 

Institutioner består av normer, med deras spridning skapas förutsättningar för samarbete och 

därigenom ekonomi. De mest effektiva organisationerna är baserade på gemensamma etiska 

värden (Lewin, 1999). All ekonomisk aktivitet utförs i grupp, effektiv ekonomisk 

organisering är därför nyckeln till tillväxt (Fukuyama, 1997). De som har tillit till varandra 

och kan samarbeta kan anpassa sig till miljön och omorganisera sig efter ändrade 

omständigheter. Med detta synsätt blir även den kognitiva bas som utgör socialt kapital och 

ligger till grund för marknadsordningen tydlig. Eftersom gränsen mellan företaget och 

marknaden inte är fixerad talar man inte om sänkta transaktionskostnader inom företaget utan 
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istället om dynamiska transaktionskostnader mellan marknad och organisation. Dynamiska 

transaktionskostnader är kostnaden för överföring av kapaciteter mellan företag och 

marknaden. De är kostnader för att övertala, förhandla, koordinera samt att lära ut till 

marknaden. De uppstår vid förändringar och utgörs av kostnaden att inte ha den förmåga som 

behövs när den behövs. Gränsen för företaget bestäms av de administrativa kostnaderna och 

dess förmåga. Förmågan bestäms i sin tur av rutiner, färdigheter och (ofullständig) kunskap. 

Med tiden förändras marknadens och företagets färdigheter eftersom dessa lär sig och 

institutionerna utvecklas (Langois, 1992). I ett evolutionärt system är det endast anpassningar 

ex post, det vill säga i efterhand, som räknas. Anpassningen inför framtiden sker i form av 

regler och rutiner. För att företag ska kunna överleva kraftiga förändringar, och anpassa sig ex 

post, bör den spontana ordningen dominera som organisationsform (Langois, 1994).  

 

4.5.3 Prissystemet 

En lösning på den ekonomiska kalkyleringsproblematiken är prissystemet, vilket är en 

spontan ordning. Monetär kalkylering är länken mellan det avsiktliga mänskliga agerandet 

och den oavsiktliga marknadsordningen (Horowitz, 2004). Genom prissystemet kan alla 

signalera sin egen kunskap samt ta del av andras (Hayek, 1945[1948]). Den ekonomiska 

kalkyleringen sker genom entreprenörens förmåga att skapa förväntningar om framtiden samt 

att uppskatta nuvarande resurser baserade på utvärderingar och förhoppningar. Prissystemet 

gör denna utvärdering och kunskap kommunicerbar. Tillgängligheten av denna kunskap gör 

att den sociala ordningen är lättare att uppnå, individer som inte känner varandra samarbetar 

(Horowitz, 2004). Det som behövs för detta samarbete är ett prissystem som signalerar 

aktörers kunskap, man behöver inte veta vad kunskapen består av bara hur den får individen 

att agera. Utbytet av nytta sker på marknaden och informationen hämtas in via prissystemet. 

Genom att välja att köpa, sälja eller att inte agera vid ett visst pris reflekteras individens 

kunskap i priset. Individerna har då, genom priset, tillgång till dels sina egna preferenser men 

även andras.  

 

4.6 Sammanfattande diskussion av teorin 

I ett land med lågt socialt kapital är den delade normbasen är svag eller splittrad och landets 

invånare enas inte kring starka beteendemönster som skulle underlätta utbyte och 

humankapitalspridning. Entreprenörernas produktionsplaner försvåras då entreprenörer inte 

kan göra rimliga förväntningar eftersom agerandet inte enats kring institutioner, det vill säga 

handlingsregler vilket innebär att det strukturella sociala kapitalet är lågt. Eftersom 
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institutionerna är svaga kan organisationer inte växa i någon större omfattning då 

organisationer utvecklas för att utnyttja institutioner. Marknadsordningen utvecklas därför 

långsammare, samspelet mellan institutioner och organisationer minskar och ekonomin i sin 

helhet blir svagare. Upprättelsen av kognitivt socialt kapital och strukturellt socialt kapital på 

en fri marknad leder till att samspelet mellan organisationer och institutioner blir mer 

effektiva och de ekonomiska möjligheterna inom landet ökar. Med utvecklingen ökar 

komplexiteten i kapitalstrukturen och marknadsordningen.  

 

5 Empiri: Mikrokrediter  

Föregående del framförde uppsatsens teoretiska bas. I denna del behandlas empirin som 

uppsatsens resultat bygger på. Två tredjedelar av världens befolkning, de fattiga, anses inte 

kreditvärdiga i konventionella kommersiella banker och ges därför inte tillgång till 

kreditinstitut. Utan tillgång till krediter försvåras fattigas förmåga att agera vid 

marknadstillfällen och vid viktiga investeringar. Krediter ger individen ett ansvarstagande 

som är viktig för självkänslan och ger självständighet. Ansvarstagandet ställer krav på dygder 

och viktiga normer befästs. Genom krediter befästs även äganderätter, då krediterna måste 

investeras på ett sådant sätt att de genererar avkastning, dvs. till ett ökat ägande. Hur viktig är 

tillgången till krediter för ett lands ekonomiska utveckling, det vill säga för landets utveckling 

av socialt kapital?  

 

Inledningsvis presenteras världens första och största mikrokreditbank, Grameen Bank och 

dess organisationskultur. Därefter följer en redogörelse av mikrokrediter i bekämpandet av 

fattigdom samt två studier rörande mikrokrediters verkningar i socialt kapital stycket avslutas 

med en sammanfattande diskussion kring uppsatsens empiridel. 

 

5.1 Grameen Bank och dess mikrokreditverksamhet 

Grameen Bank grundades 1976 och blev en formell bank 1983. Krediterna som banken 

erbjuder startade som en utmaning mot konventionella banker som uteslöt den allra fattigaste 

befolkningen från kreditgivning då dessa inte ansågs vara trovärdiga återbetalare. Grameen 

Bank menar att fattiga behöver tillgång till krediter för att ta sig ur fattigdom, livegenskap och 

ockerräntor. Grundtanken bakom Grameen Bank är att alla har en inneboende entreprenöriell 

förmåga oavsett hur deras livssituation ser ut. Det är tilliten till denna förmåga som banken 

investerar i och därför behövs ingen annan säkerhet för lånet. 
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Banken har för närvarande 7 miljoner låntagare8 varav 97 % är kvinnor. Dessa kvinnor äger 

94 % av banken och de övriga 6 % ägs av bangladeshiska staten. Den kvinnliga låntagarbasen 

har visats ha positiva socioekonomiska effekter, såsom ökad jämlikhet och hälsa då kvinnorna 

ser till att resurser läggs på hushållet (www.grameen-info.org –breaking the circle, 2006). 

Banken uppsöker sina kunder då de anser att uppsökningsansvaret ligger hos banken och inte 

hos kunderna.  

 

År 1974 anlände undernärda landbor till städer runt om i Bangladesh i hopp om att finna 

förnödenheter. En långvarig torka hade orsakat stor svält ute på landsbygden. Muhammed 

Yunus, som då undervisade i ekonomi, ville hitta källan till problemet och gjorde en fallstudie 

i byn Jobra. Han fann att den fattigaste befolkningen hade små möjligheter att påverka sina 

egna liv och affärsverksamheter då de fastnat i en kreditfälla där de antingen var bundna av 

ockerräntor från informella kreditgivare eller var bundna likt livegna till kreditgivarna. De 

levde på marginaler i avsaknad av formell kredit, men det var inga stora belopp som 

efterfrågades. Han fann att i de 42 studerade familjerna uppgick det totala behovet av kredit 

till 27 USD. Som exempel kan nämnas en kvinna som tillverkade bambukorgar. Hon hade 

inte hade tillgång till 0,22 USD i formell kredit till införskaffandet av material och vände sig 

därför till informella kreditgivare och band sig därmed till att sälja bambukorgarna vidare till 

kreditgivarna med en vinst av 0,02 USD. Avsaknaden av 0,22 USD i formell kredit höll henne 

i livegenskap då hon inte kunde sälja sina produkter på den öppna marknaden till marknadens 

högre pris (Sinclair, 2003). Yunus insåg behovet av kredit bland de fattiga och grundade 

Grameen Bank och mikrokrediter.  

 

Idag har banken 2 381 kontor och är aktiv i 75 950 byar, därigenom når man ut till 90 % av 

Bangladeshs byar. Man har för närvarande en återbetalningsfrekvens på 98,49 %9 bland 

låntagarna. Banken uppmanar dess låntagare att spara 5 % av lånebeloppet och cirka 0,03 

USD varje vecka. När en låntagare har sparat ihop tillräckligt köper denne en andel för 3 USD 

i Grameen Bank. Andelsägarna röstar sedan fram nio personer bland ägarna som sitter i 

styrelsen, ytterligare tre väljs in av staten. Styrelsen bestämmer räntan som ska sättas så att 

samtliga kostnader och investeringar täcks och att banken går med en liten vinst. Vinsten 

återbetalas till ägarna i form av utdelning. Banken drivs och ägs därigenom av de fattiga och 

är en huvudsaklig motor i deras utveckling. Grameen Bank prioriterar förstärkningen av 

                                                           
8 Feb 2007 
9 Feb 2007 
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socialt kapital hos kredittagarna, därför är kreditgivningen utformad så att den ges i grupp på 

olika centra. Ledarskapsförmågor utvecklas då ledare för dessa centra väljs varje år. 

Diskussionsforum skapas där kvinnor gemensamt diskuterar problem samt möjligheter till 

förbättringar. 

 

Bankens verksamhet börjar med att en bankenhet etableras. En bankenhet täcker 15 - 22 byar 

och drivs av en områdeschef som tillsammans med bankmedarbetarna besöker byarna för att 

bekanta sig med miljön, förklara sitt syfte samt identifiera potentiella kunder. Bland kunderna 

formas grupper om fem personer som utgör en kreditgrupp. Initialt får endast två personer i 

gruppen krediter. Gruppen observeras i en månad för att se hur de anpassar sig till bankens 

normer. Endast i de fall då de första två personerna betalar tillbaka lånet plus ränta över en 

period på femtio veckor får även andra i gruppen ta lån. På grund av dessa restriktioner är 

grupptrycket att klara sina individuella återbetalningar starkt. De samarbetar och hjälper 

varandra inom gruppen men är individuellt ansvariga för sina krediter. Vanligtvis läggs lånen 

upp över en ettårsperiod. Om betalningsplanen följs har man genom veckovisa insättningar 

betalat tillbaka lånet plus ränta inom ett år. Efter att man har betalat tillbaka det första lånet 

får man ta ett nytt. För närvarande är den årliga låneräntan 10 % för inkomstgenererande lån, 

8 % för huslån och 5 % för studielån. I övriga kommersiella banker i Bangladesh ligger 

låneräntan på cirka 11 %. För att beviljas lån måste individen ingå i en grupp med andra 

kredittagare. Nya lån erbjuds då tidigare lån betalats tillbaka och återbetalningen sker i 

periodiska insättningar. Flera typer av lån kan dock tas samtidigt. Med lånen följer både 

obligatoriska och frivilliga sparprogram. Räntan hålls nära marknadsräntan och fastställs av 

styrelsen (www.grameen-info.org – at a glance, 2007). Även ”tiggare” får ta lån, dock utan 

ränta och de har en längre återbetalningstid. Det faktum att tiggare lever och överlever i den 

situation de befinner sig gör att banken förvissar sig om deras entreprenöriella förmåga och 

räcker därför som säkerhet för lån. Detta visar på bankens vilja att investera i socialt kapital, 

tillit. I år finns 92 000 tiggare anslutna till Grameen Bank. Totalt har lån för 1,45 miljoner 

USD delats ut av dessa har 0,91 miljoner USD betalats tillbaka, vilket är en 

återbetalningsfrekvens på cirka 60 % (www.grameen-info.org- at a glance, 2007). 

 

5.1.1 Grameen Banks organisationskultur 

De kommersiella bankernas tjänster i Bangladesh når de 16 % av befolkningen som anses 

vara mest kreditvärdiga. Dessa kreditinstitut har en återbetalningsfrekvens på 25 % – 50 % 
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(Khander, 1994). Grameen Banks återbetalningsfrekvens är 98 %. Dessa siffror indikerar att 

de som har bättre finansiella förutsättningar har svårare att betala tillbaka. Detta är en tydlig 

indikator på hur viktig organisationskulturen är i sammanhanget. Den totala summan lån som 

Grameen Bank har på landsbygden överstiger den totala summan lån som alla Bangladeshs 

banker sammanlagt har på landsbygden.   

 

I samband med ett mikrokreditlån blir låntagaren medlem i Grameen Bank, man förväntas 

därför följa bankens sexton beslut och fyra principer.  

 

1. Följ fyra principer i alla skeenden i livet. Dessa är disciplin, sammanhållning, mod, 

och hårt arbete.  

2. Bidra till familjens framgång. 

3. Reparera sitt hus och så snart som möjligt bygga nytt.  

4. Odla grönsaker året runt och sälj det som blir över.  

5. Under odlingssäsongen odla så mycket man kan. 

6. Håll nere utgifter, se efter sin hälsa och hålla liten familj.  

7. Utbilda sina barn. 

8. Håll sin omgivning samt sina barn rena.  

9. Bygg latrin och använd den. 

10. Drick endast vatten från säkra brunnar, i annat fall ska man koka vattnet.  

11. Gift inte bort barn och utöva inte hemgift.  

12. Behandla aldrig någon orättvist och låt inte heller någon annan göra det.  

13. Öka investeringarna, kollektivt, för att öka inkomsterna. 

14. Var alltid redo att hjälpa andra, hjälp gemensamt till om någon har det svårt.  

15. Om disciplinen vid ett annat centrum inte efterlevs återuppbygg den tillsammans.  

16. Medverka i sociala, samhällsfrämjande aktiviteter. 

 

Eftersom alla låntagare följer de fyra principerna och de sexton besluten minskar osäkerheten 

och tilliten för varandra ökar. Med detta följer en spridning av tillitsradien och ett underlättat 

samarbete med lägre transaktionskostnader mellan kredittagarna. Nätverksbildningen 

underlättas och sker med minskad friktion och det strukturella sociala kapitalet växer. 

Normbildningen utgör det kognitiva sociala kapitalet. De kognitiva normerna bakom de 

sexton besluten leder till mätbara resultat då de kognitiva normerna förankras i beslut och 

beteende. 
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Genomdrivandet och efterföljandet av dessa sexton beslut har kunnat ske genom ökat socialt 

kapital. De är ett exempel på hur ökat strukturellt socialt kapital bidrar till ökat kollektivt 

agerande genom att skapa en social organisering för beslutsfattande. Besluten är primära 

former av strukturellt socialt kapital. Men det är i efterföljandet av besluten som fördelarna 

upplevs, de skapar en struktur kring vilken kommunikation, koordination och 

konflikthantering kan ske vilket underlättar för kollektivt agerande. Inom besluten statueras 

exempel på vilken roll man som låntagare bör ta i samhället, roller är en primär form av 

strukturellt socialt kapital vilken skapar struktur kring agerandet med tillitsspridning som 

följd. Denna roll anser jag statueras genom besluten samt de 4 principerna. Bankens låntagare 

förses med knappar med bankens logga, vid bärandet av dessa visar de solidaritet gentemot 

låntagarna samtidigt som bankens varumärke skapar förväntningar på deras agerande hos 

andra. Dessa förväntningar är viktiga för tilliten och reciprociteten för låntagarna, de inträder 

en roll som företradare av banken och förväntas agera därefter.  

 

Inom besluten delges primära former av kognitivt socialt kapital då förhållningssätt mot andra 

genom tillit och reciprocitet statueras i exempelvis beslut 1210 samt förhållningssättet 

gentemot agerande, såsom delgivande och samarbete, statueras i exempelvis beslut 1611. 

Genom dessa beslut och i efterföljandet av dem överförs kognitivt och strukturellt socialt 

kapital vilket möjliggör för kollektivt agerande då förväntningar på andras agerande skapas. 

De förväntningar som man har på andras beteende vet man att de i sin tur har på sitt eget, 

detta skapar reciprocitet och tillit vilket sänker transaktionskostnaderna individer emellan och 

skapar förutsättningar för samarbete och kollektivt agerande. Ett exempel på kollektivt 

agerande som möjliggjorts genom Grameen Bank är vid de ständigt återkommande 

naturkatastroferna i Bangladesh. Naturkatastrofer ingår i bankens katastrofplan; inbetalningar 

avbryts och låntagarna får tillgång till delade tillgångar. Grameen Banks anställda måste 

ingripa i undsättning av de nödställda. De distribuerar primära förnödenheter såsom 

vätskeersättning och vattenreningstabletter, vattenreningstabletterna distribueras även till 

icke-medlemmar. Banken anlitar även läkare som ger akut vård till behövande medlemmar 

(Yunus, 1999[2003]). Banken ägs av låntagarna, det är genom den struktur som banken 

erbjuder som det kollektiva agerandet möjliggörs och påskyndas. Den totala vinsten för 

                                                           
10 Beslut nr 12: Behandla aldrig någon orättvist och låt inte heller någon annan göra det. 
11 Beslut nr 16: Medverka i sociala, samhällsfrämjande aktiviteter. 
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Grameen Bank år 2005 var 15,21 miljoner USD. Denna totala vinst överfördes till en 

återuppbyggnadsfond för katastrofsituationer.  

  

Både finansiella och sociala resultat är viktiga för att utrota fattigdom. För att lokalkontoren 

ska se till att de fyra principerna samt de sexton besluten efterföljs finns ett belöningssystem 

där sociala mål uppmärksammas lika mycket som finansiella. Grameen Banks 

belöningssystem är ett femstjärnigt system för sina lokalkontor där tre stjärnor delas ut för 

finansiella resultat såsom lönsamhet och sparande. Två stjärnor delas ut som belöning för 

sociala åstadkommanden, såsom utträde ur fattigdom eller ökad skolgång. För att lättare 

kunna se när utträdet ur fattigdom sker har Grameen Bank tagit fram tio punkter som vid sitt 

uppfyllande indikerar ett utträde ur fattigdom. Dessa är: 

1. Familjen bor i ett hus som är värt minst 380 USD eller bor i ett plåthus och alla 

medlemmar i familjen sover i säng, inte på golvet. 

2. Familjen dricker rent vatten från arsenikfria brunnar, kokat eller renat vatten. 

3. Familjens alla barn över sex års ålder går i skolan eller har avslutat grundskolan. 

4. Den veckovisa låneinsättningen är ca 3 USD, eller mer. 

5. Familjen använder en hygienisk latrin. 

6. Familjemedlemmarna har alla ordentlig klädsel varje dag. Till detta inkluderas varma 

vinterkläder och myggnät till skydd från myggen. 

7. Familjen har flera olika inkomstkällor såsom en grönsaksträdgård, ett fruktträd eller 

dylikt som de kan falla tillbaka på vid svårigheter. 

8. Låntagaren håller ett genomsnittligt årligt sparande av cirka 75 USD på sitt sparkonto. 

9. Ingen familjemedlem går någonsin hungrig under någon del av året. 

10. Familjen kan ta hand om sin hälsa, om någon familjemedlem blir sjuk har man råd att 

uppsöka adekvat vård och vidta nödvändiga åtgärder. 

 

De sexton besluten i kombination med lokalkontorens satsningar att nå den femstjärniga 

belöningen gör att inkomstökningen som kredittagarna genererar investeras i hushållen. Enligt 

en studie gjord av Världsbanken visade att en 1 % -ig ökning av kredit till kvinnliga låntagare 

ökade sannolikheten för flickors skoldeltagande med 1,86 % samt att längden för åldern 

ökade för flickor med 1,16 % och för pojkar med 1,42 %. En 10 % -ig ökning i krediter till 

kvinnor ökade flickors arm-omkrets med 6 % (Goldberg, 2005). Lån till kvinnor investeras i 

hushåll med förbättrad hälsa som följd. En annan studie visade att Grameen banks 

medlemmar spenderade 8 % mer per capita på mat och 13 % mer på kläder än motsvarande 
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icke-medlemmar i byar där Grameen Bank finns. I förhållande till motsvarande icke-

medlemmar i byar där Grameen Bank inte finns representerad spenderar medlemmarna 35 % 

mer på mat och 32 % mer på kläder (Goldberg, 2005). Detta signalerar om att det finns en 

spill-over effekt av tillgången till mikrokredit där även de som inte direkt är låntagare 

anpassar sina konsumtionsvanor och beteende. För att komma ur den extrema fattigdomen tar 

det i genomsnitt sex till tio årsvis påföljande lån. Detta bidrar till att andelen fattiga är 20 % 

hos dem som har kredit från Grameen Bank jämfört med 50 % 12 i landet i övrigt.  

 

5.2 Mikrokrediter i bekämpandet av fattigdom 

Av världens befolkning lever ungefär hälften, ca 2,8 miljarder, på mindre än 2 USD om 

dagen. En femtedel lever på mindre än 1 USD om dagen, därmed utgör de världens extremt 

fattiga. Världens fattiga är starkt koncentrerade till tre geografiska områden  

 

 Andel av världens fattiga Andel av världens fattiga 

som lever under 1 USD/dag 

Södra Asien 40 % 32 % 

Söder om Sahara öken i 

Afrika 

25 % 49 % 

Östra Asien 23 % 15 % 

World Bank 2000 - Beyond Economic Growth 

 

Det finns en stark korrelation mellan ekonomisk tillväxt och reduktion av fattigdom. I Södra 

Asien minskade under åren 1990 - 2000 andelen fattiga som lever under 1 USD från 41 % till 

32 %. I östra Asien där den ekonomiska tillväxten är bland den snabbaste i världen 

reducerades antalet fattiga som lever under 1 USD från 29 % - 15 % under samma tidsperiod, 

vilket innebar att enbart i Kina lyftes 150 miljoner människor ut ur fattigdom under denna 

tioårsperiod. I södra Afrika hade man under samma period en ekonomisk tillbakagång vilket 

resulterade i en ökning av andelen som lever under 1 USD om dagen från 47 % till 49 % Det 

totala antalet fattiga i södra Afrika ökade under dessa tio år med 75 miljoner (Soubbotina, 

2000). Ekonomisk tillväxt är, enlig österrikisk ekonomisk teori, ett socialt fenomen. Sociala 

fenomen beror på individens ageranden, vad är det skiljer individens agerande i Afrika eller i 

Asien? Ekonomiska vinster avgörs av effektiva kapitalkombinationer som baseras på 

                                                           
12 År 2000  
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entreprenörens förmåga till att skapa effektiva produktionsplaner. Effektiva produktionsplaner 

avgörs av den grad som entreprenören kan skapa rimliga förväntningar. Om mikrokrediter har 

verkningar i kognitivt och socialt kapital kan tillbakagående ekonomier i utvecklingsländer 

hävas. Exemplet används för att visa hur fattigdom polariseras mot tillväxt samt vikten av 

kognitivt och strukturellt socialt kapital då effektiva handlingsregler ligger till grund för 

ekonomiskutveckling. 

 

I följande stycken presenteras de två studier som ingår i uppsatsens urval. Den första är en 

kvantitativ studie utfärdad av Världsbanken och berör 85 slumpmässigt utvalda 

mikrokredittagare. Den syftar till att undersöka huruvida låntagarna varit lönsamma i sina 

investeringar för att se om mikrokrediter har en bidragande effekt till produktionen av 

effektiva kapitalkombinationer samt förekomsten av marknadsordning. Den andra studien är 

en kvalitativ studie utfärdad av Lisa Young Larance vid Washingtons universitet där 40 

kvinnor vid ett Grameen Bank centra studeras. Studien syftar till, att på individnivå, studera 

hur mikrokrediter förändrar beteende, nätverksutnyttjande och tillit. Sammantaget belyser de 

båda studierna hur investeringar i socialt kapital dels skapar förutsättningar för produktion av 

kapitalkombinationer, dels hur nätverk och tillit skapas för att underhålla denna produktion. 

 

5.2.1 Mikrokreditinvesteringars avkastning 

Världsbanken har utfört en studie i Bangladesh för att bland annat kartlägga hur mikrokrediter 

påverkar hushållsinkomster. I studien har 85 hushåll slumpmässigt valts ur en mängd olika 

typer av mikrokreditprogram samt i olika sysselsättningsområden. Samtliga 85 familjer 

genererade avkastning på sina lån, vinster översteg kostnaderna (web.worldbank.org-second 

poverty alleviation, 2006).  
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Genomsnittlig avkastning på mikrokredit investering 

USD  
Nov 2000 

 
Typ av 
aktivitet 

Antal 
fall 

 Genomsnittligt 

Eget Kapital 
Genomsnittligt 

Mikrokreditlån 
Genomsnittlig 

Investering 
Genomsnittlig 

Årlig avkastning på 
investering i % 

Sömnad 2 137 100 237 196 
Rickshaw 3 18 121 140 135 
Scooter 1 1274 182 1456 36 
Ris- skalning  3 36 164 200 415 
Affär 9 357 156 513 164 
Handel  24 220 160 387 188 
Mjölkko 6 304 170 474 51 
Boskap 7 596 200 796 63,6 
Höns 2 32 91 123 112 
Fiske 2 91 2093 237 64 
Hantverk/mö
bler/korgtillve
rkning 

6 

80 149 211 191 
Brodyr 3 85 152 237 221 
Restauranger/
kiosk 

4 
164 187 350 167 

Barnmorska 9 55 132 184 126 
Tjänster; 
målare/ smed 

3 
255 140 394 226 

Total summa 85 3705 
 

4196 
 

5938 
 

 
 

Genomsnitt  247 154 396 157,04 
World Bank Report 2000 Second Poverty Alleviation Report 

 
 
 
Det genomsnittliga egna kapitalet var 247 USD, det genomsnittliga lånet var 154 USD och 

den genomsnittliga avkastningen för mikrokreditinvesteringarna var i de 85 fallen 154 %. 

Mikrokrediterna har i varje av de ovanstående fallen allokerats effektivt.  

Studien utfärdades för att avgöra om IDA, International Development Association, skulle 

fortsätta stödja fattigdomsbekämpning via mikrokreditsystem. IDA donerar pengar till PKSF, 

Palli Karma-Sahayak Foundation, som fungerar som en distributör av mikrokrediter till 

frivilligorganisationer i Bangladesh. Grameen Bank är en självständig bank och ingår därför 

inte i urvalet där ASA, BRAC och Proshia ingår. 

 

I och med införandet av mikrokrediter sker en förändring på marknaden, som enligt en 

tidigare presenterad teori av Hayek (1936[1948]) kommer att innebära att produktionsplaner 

och individers ageranden skiftar. Innan mikrokrediter infördes såg arbetsindelningen ut på ett 

visst sätt. Aktörerna förstod, genom den information som de själva bar på och den som 
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marknaden gav, hur de skulle agera på marknaden för att uppleva minst obehag. Kostsamma 

krediter och hämmande kulturella normer gjorde dock att resurser bands på ett 

utvecklingshämmande sätt. Med införandet av mikrokrediter kommer entreprenörens 

produktionsplaner och individens agerande på marknaden att förändras. Förflyttningen sker 

från områden med obehag till områden med mindre obehag. I praktiken innebär det att 

livegenskaper bryts upp, vissa hämmande kulturella normer uppluckras, ockerräntor överges 

och informationen som priset bär på innehåller färre skevheter då marknaden blir mer liberal. 

Entreprenören kan då lättare revidera sina produktionsplaner vid förändringar. Resurser kan 

användas i mer effektiva kapitalkombinationer. Eftersom krediten kommer i en form där tillit 

krävs kommer samarbetsfrämjande normer att spridas. Det strukturella och kognitiva sociala 

kapitalet ökas och grunden till en effektiv marknadsordning skapas. Studien används för att 

visa vilka inkomstökningar som mikrokrediter innebär för dess låntagare. Det finns starka 

incitament till att acceptera bankens regler och processer samt följa de beteendenormer som 

ger tillgång till krediter. Inkomstökningar är distala indikatorer på socialt kapital. 

 

5.2.2 Mikrokrediter i bildandet av socialt kapital  

En närstudie av ett Grameen Banks centra illustrerar hur socialt kapital har utvecklats. 

Larance har utfärdat en studie, baserad på intervjuer, i ett av Grameen centra för att undersöka 

detta. Centrat ligger sydväst om Dhaka i Faridpur-distriktet i Bangladesh och etablerades år 

1990. I centrat fanns 132 hushåll. De 40 intervjuade kvinnorna ingick i åtta kreditgrupper i 

samma centra. Som kredittagare hos Grameen Bank träffades dessa 40 kvinnor en gång i 

veckan för att avlämna sina veckovisa insättningar. På det veckovisa mötet avlämnades 

insättningar av varje gruppledare till centrats representant. 83 % av deltagarna uppgav att de 

använde tiden till att konversera med andra medan de väntade på att göra sina insättningar. 68 

% uppgav att de blivit nära vän med 1-3 andra medlemmar, 17 % hade fått 4 nya nära vänner, 

och 6 % hade fått 8 nya nära vänner. På frågan varför de ansågs vara nära vänner uppgav 35 

% att de skulle vara de första att hjälpa till om den svarande behövde hjälp. 31 % upplevde sig 

vara nära vänner eftersom de anförtrodde varandra, de övriga svarande upplevde sig vara nära 

vänner eftersom de var grannar eller tillhörde samma lånegrupp. Innan kvinnorna anslöt sig 

Grameen Banks lånesystem berodde deras umgänge på mannen. Alla deltagande upplevde att 

deras umgänge ökat sedan de blivit anslutit sig till Grameen Bank (Larance, 1998). Med 

väldigt få undantag levde kvinnorna isolerat då de, innan de blivit kunder i Grameen Bank, 

uteslutande umgicks med mannens familj. 71 % av kvinnorna uppgav att de innan 

medlemskap inte kände till sin bys geografi. 24 % uppgav att de inte besökte varandra därför 
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att kulturella normer begränsar deras rörelsefrihet, denna begränsning innebar att de inte 

kunde besöka ett annat hem utan ett ärende men efter att de blivit medlemmar i Grameen 

Bank fick de en anledning att besöka varandra. 89 % uppgav att de nu besöker ställen som de 

inte gjorde förut och att de känner sig bekväma med det. En kvinna uppgav att det tidigare 

varit vanligt att deras män skickat tillbaka dem till deras familjehem för att få hjälp vid 

svårigheter men sedan de blivit medlemmar i Grameen Bank har detta till stor utsträckning 

upphört då kvinnorna har utökat sina nätverk. 74 % uppgav att de hjälpt andra medlemmar vid 

ekonomiska tillkortakommanden vid de veckovisa insättningarna (Larance, 1998).  

 

Känslan av en egen identitet är viktig i skapandet av nätverk utanför familjens gränser. På 

centrat tilltalas därför alla med sina förnamn, vilket är ovanligt för kvinnor i Bangladesh. 81 

% av deltagarna upplevde att de hade förändrats som människor på grund av deras 

interagerande med andra medlemmar på veckomötena. För en av kvinnorna var de nya 

kontakterna stor betydelse för henne då hennes make gick bort. Hon lånade pengar av 

Grameen Bank för att köpa en mjölkko. På de veckovisa mötena betalade hon sina 

insättningar och fick löften om att de övriga skulle spara sitt risvatten, det vill säga det vatten 

som finns kvar i kastrullen efter det att riset kokat. Vattnet är särskilt näringsrikt och sparades 

så att hennes ko kunde dricka det. Enligt henne hade hennes ”risvattennätverk” blivit mycket 

större nu när hon fått fler vänner (Larance, 1998). Detta är ett typexempel på hur viktiga 

nätverk är för ekonomins utveckling. I utvecklingsländer är marginalerna väldigt små därför 

blir nätverken extra viktiga. 

 

Som tidigare nämnts i teoridelen är det inom de horisontella nätverken som den största delen 

av informationsdelning och tillitsspridning sker (Putnam, 1993). Grameen Bank är ett 

vertikalt nätverk i förhållande till låntagaren. Låntagarna placeras i horisontella nätverk där 

det sker viktiga informationsutbyten och tillitsutövning. Där utövas även en social press att 

följa de nya normerna, man bevakar samtidigt som man hjälper varandra, med tillit som följd. 

Det är dessa horisontella nätverk som är viktigast i överföringen av kognitiva normer. Det 

horisontella nätverket används för att bibehålla det viktiga vertikala nätverket, de samarbetar 

för att tillsammans få ingå i den tillitsstruktur som Grameen Bank innebär. Grameen Bank 

bidrar med det vertikala nätverket som gör att de tvingas samarbeta genom visad reciprocitet 

och tillit. För att nå individuella och gemensamma mål, gemensamma kognitiva normer, visar 

de solidaritet inom gruppen samt delgivande i sitt agerande gentemot varandra. Dessa är 

primära former av kognitivt sociala kapital. De individuella målen blir gemensamma då ingen 
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i kreditgruppen får ytterligare lån om någon av medlemmarna inte klarar återbetalningen. 

Reglerna som banken inför skapar en struktur genom vilken beslutsfattande, kommunikation, 

koordination inom gruppen struktureras kring, vilket underlättar för kollektivt agerande. Ett 

sådant är vid nödsituationer för hela gruppen eller för en medlem. För att trygga gruppens 

återbetalning sparar de tillsammans i en gemensam pott. Denna pott utnyttjas bara i 

nödsituationer. Etableringen av denna process medför resursmobilisering vid nödsituationer 

och är en primär form av strukturellt socialt kapital vilket medför tydligare förväntningar på 

agerande samt ytterligare incitament till samarbete och kollektivt agerande. För tillfälliga 

variationer är de beroende av det viktiga horisontella nätverket, där stor tillitsutövning sker. 

De sociala relationerna samt nätverk skapar värde genom tillit och reciprocitet. Denna 

veckovisa sammankomst av kvinnor som diskuterar, hanterar pengar och adresserar varandra 

vid varandras förnamn ger kvinnorna ett regelbundet tillfälle att mötas offentligt och 

interagera. De följer processer, regler, utvecklar ledarskapsroller, visar solidaritet och tillit. 

Sammantaget gör de investeringar i kognitivt och strukturellt socialt kapital. Interaktionen 

stärker deras självkännedom. Kvinnas ställning förstärks genom lånen. Inte bara genom 

utökade nätverk och kunskap utan även då de hanterar pengar, bestämmer över investeringar 

samt driver egna affärsverksamheter som bringar inkomster. Detta gör att klyftan mellan män 

och kvinnor minskar, bridging i samhället ökar då utvecklingen går mot jämställdhet. De 

fattiga är ofta exkluderade ur essentiella statliga tjänster. Genom varumärket Grameen Bank 

och genom bankens centra får nu fattiga tillgång till statliga tjänster såsom vaccinering och 

rådgivning av boskapsskötsel. Medlemskap i Grameen Bank innebär att de får ökat vertikalt 

nätverk och linking i samhället ökar. 

 

Som nämnts i teoriavsnittet råder det mellan organisationer och marknaden dynamiska 

transaktionskostnader. Organisationernas kostnader avgörs genom inhämtande av information 

och färdigheter från marknaden då företagets förmågor inte räcker till vid förändringar. Ett 

exempel på denna utveckling är kvinnan med mjölkkon och insamlandet av risvatten. 

Marknaden hade resurser som hon själv saknade men med tillit och strukturella nätverk fick 

hon lägre transaktionskostnader och kunde därmed överleva förändringen. I och med att den 

egna förmågan utvecklas och marknaden utvecklas kommer de dynamiska 

transaktionskostnaderna mellan marknad och organisation att sänkas. Med denna studie 

tydliggörs hu mikrokrediter skapar en struktur kring agerandet genom roller, regler processer 

och nätverk. Denna struktur möjliggör för förväntningar på agerande som underlättar och 

sänker transaktionskostnaderna för interaktionen mellan individer. Att förväntningarna på 
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agerande är tydligare innebär att institutioner vuxit starkare. Organisationer kan då utnyttja 

dessa samtidigt som entreprenörens produktionsplaner underlättas.    

 

5.3 Sammanfattande diskussion av empirin 

Uppsatsens empiridel avslutas i detta stycke med en sammanfattande diskussion av empirin. 

De sexton besluten samt de normer som Grameen Bank förmedlar ger kvinnorna en 

grupptillhörighet, en gruppidentitet som de alla relaterar till genom kognitivt socialt kapital 

såsom tillit, reciprocitet, solidaritet och delgivande; de skapar en naturlig bonding till 

varandra inom gruppen vilket innebär spridning av tillit och humankapital. Kvinnorna är inte 

lika beroende av sina män eller sina pappor, de har nu egna nätverk som kan hjälpa till i svåra 

tider. Detta innebär att information och färdigheter kommer att finnas inom räckhåll, och sker 

med en ökning av det sociala kapitalet.  

 

Bankens målsättning är att utrota fattigdom, för att göra detta är tilliten viktig, tilliten till allas 

inneboende förmåga att påverka sin situation. Intressant att anmärka är att tiggare inte har 

samma ränta eller regler gällande återbetalning som övriga låntagare, de har inte samma 

förväntningar på punktlighet. De visas inte samma tillit till förmågan att betala tillbaka. 

Banken överför därigenom inte samma normer på denna grupp som på de övriga låntagarna, 

de förmedlar en annan nivå av tillit. De ingår i en annan typ av tillitsstruktur. Man litar på 

deras förmågor men inte i samma utsträckning. Tiggare har inte heller krav på att ingå i en 

kreditgrupp, vilket innebär att det viktiga horisontella nätverket uteblir. I princip ingår de i ett 

annat strukturellt nätverk än bankens övriga låntagare. Det begränsade normöverföringen och 

de begränsade horisontella och vertikala nätverken gör att tillit och humankapital spridningen 

blir mindre. Resultatet är att återbetalningsfrekvensen är mycket lägre än för andra låntagare, 

60 % jämfört med 98 %, tilliten och det sociala kapitalet blir således lägre. För att socialt 

kapital ska växa måste det användas, investeras i, någonting som banken inte gör till lika stor 

utsträckning med tiggarna då de inte litar på att normer, regler eller processer kommer 

efterlevas av denna grupp. Detta är ett exempel på hur kognitivt och strukturellt socialt kapital 

avgör ekonomisk effektivitet. Den låga återbetalningsfrekvensen är ett resultat av samma 

felaktiga tänkande återfinns inom bidragsgivande, det man bör inse är att det finansiella 

kapitalet inte är lösningen på fattigdom det sociala kapitalet bör stå i fokus. Inom 

bidragsgivande är resonemanget att man inte kan ställa krav på fattiga eftersom de har det så 

svårt. Resonemanget är samma här, man ställer inte krav på tiggare eftersom de har det så 

svårt, bland tiggarna finns blinda och handikappade som har det extra svårt. Men jag tror att 
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man, genom dessa resonemang istället gör det svårare för dem, de behöver investeringar i 

socialt kapital. Precis som man anpassat kreditgivning till fattiga, så att extra investeringar i 

socialt kapital sker – inga kontrakt, tillhörighet i horisontellt nätverk, sexton beslut, fyra 

principer, kan man även anpassa kreditgivning till tiggare så att viktiga institutioner dvs. 

regler, normer överförs, tillitsspridningen sker så att de lyckas med sina ekonomiska 

investeringar samt återbetalningar. Eftersom Grameen Bank har som målsättning att utrota 

fattigdom måste investeringar ske i socialt kapital. De fattiga måste bygga upp horisontella 

och vertikala nätverk, investera i socialt kapital för att trygga en hållbar och långsiktig 

utveckling.  

 

6 Resultat 

I detta stycke presenteras de resultat som empirin lett fram till. Resultaten består dels av 

kvalitativa resultat i form av ökat kognitivt och strukturellt socialt kapital, dels kvantitativa 

redogörelser över proximala samt distala indikatorer på ökningar i socialt kapital. Resultaten 

presenteras för att redogöra vilket värde mikrokrediter har som kognitivt och strukturellt 

socialt kapital. 

 

Grameen Bank har etablerat en rad olika normer i Bangladesh (Dowla, 2005). Dessa skapar 

en struktur kring agerandet och medför ytterligare spridning av kognitivt socialt kapital: 

• Kreditdisciplin; tidigare var det i princip omoraliskt att kräva återbetalning av 

fattiga. 

• Normen om grupplån 

• Normen om transparens i finansiella transaktioner; transaktionerna sker utomhus i 

det öppna samt utan kontrakt. 

• Normen om kollektivt ägande; organisationsstrukturen som innebär att fattiga 

kvinnor äger banken, sitter i styrelsen och är medbestämmande i bankens alla stora 

beslut. 

• De 16 besluten; dessa påverkar det dagliga beslutsfattandet och agerandet hos 

låntagarna. 

• Normer som att kvinnor ensamma går genom byn för att vara med på möten, att de 

hanterar pengar, att de har egna vänner och nätverk, att de tilltalas vid deras första 

namn, att de förväntas vara punktliga i återbetalandet av sina lån. 
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• Grameen Bankens införande av mobiltelefoner har inneburit att kvinnorna kan få 

förstahands information om valutakurser och aktuella marknadspriser.13  

 

Tilliten som Grameen Bank verksamhet etablerat, till att de fattiga återbetalar, är en allmän 

nyttighet som möjliggör för en rad nya beteendemönster.  

 

I Bangladesh kan man se att klyftorna i samhället minskar. De fattiga närmar sig de rika, 

kvinnorna blir mer jämlika männen. De fattiga har större inflytande i politik och ekonomi, 

deras röster är viktiga och de är delägare i Grameen Bank. Den strukturella 

sammankopplingen mellan grupper, det vill säga linkage, i samhället har ökat. År 2001 var 

det val i Bangladesh och röstdeltagandet var väldigt stort i landet, 75 % av befolkningen 

röstade. För första gången i Bangladeshs historia var det kvinnliga valdeltagandet större än 

det manliga. Det ökade valdeltagande är en proximal indikator på ökning av socialt kapital.  

Även förskoledeltagandet har ökat i Bangladesh år 1980 var den 72 %, år 2001 var 

förskoldeltagandet 98 % vilket innebär att gapet mellan flickor och pojkar läskunnighet på 

sikt kommer minska. Genom ett lån på ex. 20 USD blir fattiga kvinnor del av ett stort nätverk 

genom vilken regler, roller, processer skapar struktur kring agerandet med tillit- och 

humankapitalspridning som följd. De blir delägare i en av Bangladesh största banker och 

deltar i framröstningen av styrelsen som sätter räntan, dvs. att de har medbestämmande i 

räntan. De kan själva väljas till ledare och ledarskapförmågor utvecklas därmed bland 

låntagarna. Barnen är hälsosammare och spädbarnsdödligheten har minskat med 37 % för 

låntagarna. Den allmänna spädbarnsdödligheten i Bangladesh har utvecklats från 145 per 

1000 födda under år 1970, till 46 per1000 födda under år 2003. Barnadödligheten har gått ner 

från 239 till 69 per 1000 födda under samma period. Även andelen fattiga har minskat, 1990 

utgjorde andelen fattiga i Bangladesh 59 % av befolkningen, år 2000 var utgjorde den 50 % 

av befolkningen, fyra femtedelar av denna reduktion skedde på landsbygden. I de senaste 

siffrorna uppskattas andelen fattiga till 42 % av befolkningen. Utvecklingen hos låntagare är 

stadig och går från fattigdom till förbättring i hälsa, utbildning, sanitet, förbättrat boende, 

lägre spädbarnsdödlighet och ökad jämlikhet (www.bangladeshgateway.org, 2006). Över än 

en halv miljon hus har byggts med hjälp av Grameenkredit. 5 % av låntagarna kommer ur 

fattigdom varje år. 54 % av Grameen Bank låntagare har gjort utträde ur fattigdom och 27 % 

                                                           
13 Se bilaga gällande Grameen Banks övriga verksamheter 
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är på god väg (Grameen group www.rdc.com, 2006). Den genomsnittliga inkomsten för 

hushåll med kredit från Grameen Bank är 50 % högre än för de hushåll som inte har kredit.  

  

Enligt Världsbanken är Bangladeshs indikatorer på barnfödsel, hälsa och skolgång bättre än 

vad som förväntas av ett land på deras inkomstnivå (web.worldbank.org- country overview, 

2006). Bangladesh har under de senaste tjugo åren haft en relativt låg BNP-tillväxt. Trots 

denna låga tillväxt kan se en ökning i BNP per capita genom åren. Anledningen till denna 

ökning är befolkningstillväxten har minskat, detta i kombination med att 

spädbarnsdödligheten även minskat signalerar om ökad kunskap kring familjeplanering och 

hälsa, det vill säga en ökning i distala indikatorer på socialt kapital. 

 

 

 

 

Ekonomisk tillväxt i Bangladesh 
Årlig genomsnittlig tillväxt (1995/1996 års priser) 

 
  

Genomsnitt över femårsperioder 
 
Genomsnitt över tioårsperioder 

 
Senaste utveckling 

 1981-
1985 

1986-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

1981-1990 1991-2000 2001-2003 

BNP 3.7 3.7 4.4 5.2 3.7 4.8 5.0 
Befolkning 2.1 2.2 2.0 1.6 2.2 1.8 1.4 
BNP per 
Capita 

1.6 1.5 2.4 3.6 1.6 3.0 3.6 

Economic growth and poverty reduction in Bangladesh, 2004 

 

 

 

Bangladesh har under de senaste tjugo åren sett stora förbättringar i framförallt hälsa och 

utbildning. Under de senaste tio åren har spädbarnsdödligheten halverats. Denna takt är 

snabbare än något annat utvecklingsland. Läskunnigheten hos vuxna har ökat med 6 % för 

män och 8 % för kvinnor. Undernäring hos kvinnor och barn har minskat dramatiskt. Men 

trots ökningen är fler undernärda i Bangladesh än någon annanstans i världen 

(web.worldbank.org-country overview, 2006). Dessa är viktiga distala indikatorer på ökningar 

i socialt kapital. 
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7 Analys 

Österrikisk ekonomisk teori förespråkar icke-interventionism, eftersom individer endast har 

partiell kunskap är friheten är det bästa redskapet för att hitta de bästa lösningarna. För att 

ekonomisk kalkylering ska ske samt den spontana ordningen ska råda måste individen vara fri 

att agera. Frånvaron av äganderätter innebär en begränsning på aktörernas handlingsfrihet, en 

annan begränsning på denna handlingsfrihet skulle jag vilja hävda är en frånvaro av 

kreditinstitut. Om en lönsam situation uppstår är aktören inte fri att agera om den inte har 

tillgång till krediter genom vilken man delges en strukturell och kontinuerlig tillgång till 

kognitivt och strukturellt socialt kapital samt finansiella medel. Vid varje situation som 

entreprenören befinner sig i skapar tillgången till krediter en möjlighet att ta vara på 

eventuella marknadsmässiga fördelar som uppstår. De har friheten och möjligheten att agera 

om de, genom subjektiv kunskap och omdöme, upptäcker affärsmässiga fördelar. Om 

merparten av ett lands befolkning har tillgång till krediter så har fler den faktiska möjligheten 

att faktiskt signalera sin kunskap på marknaden, vilket borde skapa ett effektivare prissystem. 

Fler anpassar sitt agerande för att skapa värdefulla nätverk genom tillit och reciprocitet, 

förväntningar på agerande blir tydligare. Genom prissystemet kan entreprenörer lättare tolka 

andra aktörers agerande och förändringar. Möjligheten till effektiva produktionsplaner 

underlättas. Detta innebär att fler har möjlighet att producera effektiva kapitalkombinationer 

samt att kapitalstrukturen utvecklas. Om merparten av ett lands befolkning har eller inte har 

tillgång till krediter borde ha avsevärda konsekvenser för invånarnas möjligheter att agera på 

marknaden och möjligheten till produktion av kapitalkombinationer. Om merparten inte har 

tillgång till krediter kommer det ta längre tid för kapitalstrukturen att utvecklas. Det kommer 

att ta längre tid för marknaden och aktörerna att lära sig, då färre aktörer har möjlighet att 

agera på marknaden. Det tar även längre tid för effektiva beteende mönster att växa fram då 

agerandet är starkt begränsat av frånvaron av krediter. Samspelet mellan människor begränsas 

och även byggandet av socialt kapital. Den initiala investering i socialt kapital som görs dels 

av Grameen Bank och dels av låntagarna, är en väldigt viktig initial investering. Utan denna 

länk av tillit kan inte de kognitiva normer som handlingsregeln mikrokrediter bygger på inte 

överföras. Finansiellt kapital i sig förbrukas vid användning och har en kortsiktig 

planeringshorisont, förändringar sker hela tiden, kapitalkombinationer kan hela tiden göras 

effektivare. Tillgång till krediter ger en strukturell och kontinuerlig möjlighet att agera vid 

specifika tillfällen som uppstår då vinster kan genereras, tillgången till krediter skapar 

förutsättningar för investeringar i kognitivt samt strukturellt socialt kapital.  
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Mikrokrediter har verkningar i socialt kapital. Förekomsten av mikrokrediter är därför viktiga 

för utvecklingsländers ekonomier, särskilt viktiga blir de för utvecklings länder som 

Bangladesh där ca hälften av landets invånare lever på mindre än 1 USD om dagen och där 

landets konventionella banker når ut till 16 % av befolkningen. Landets ekonomi vittnar om 

lågt socialt kapital därigenom även svaga gemensamma institutioner. Institutioner avgör 

landets ekonomiska potential. Lånen investeras genom eget företagande vilket leder till 

uppkomsten av en mängd organisationer som alla producerar kapitalkombinationer, vilket 

utvecklar kapitalstrukturen. Mikrokrediter skapar en effektivare marknadsordning. 

Mikrokredittagarnas inträde på den ekonomiska arenan i grupp innebär att utvecklingen 

påskyndas då marknaden lär sig snabbare, för den enskilde entreprenören finns det hela tiden 

växande kunskap inom avstånd, vilket innebär att entreprenören kan utnyttja dynamiska 

transaktionskostnaderna. Vilket underlättar ytterligare för entreprenörerna att skapa effektiva 

produktionsplaner. Genom tillit, delade normer och nätverk sker kunskapsspridning, aktörerna 

och marknaden utvecklar färdigheter snabbare vilket skapar avgörande förutsättningar för 

effektivare kapitalstruktur och marknadsordning. Mikrokrediter är en effektiv handlingsregel 

som överför kognitivt socialt kapital kring vilka institutioner upprättas. Mikrokrediter skapar 

även organisationer som utnyttjar dessa institutioner. Institutionerna växer sig starka genom 

att de utnyttjas av organisationer och organisationer utvecklas genom utnyttjandet av 

institutionerna, utvecklingen på marknaden innebär att investeringar i socialt kapital 

kontinuerligt sker. Introduktionen av mikrokrediter i Bangladesh innebär att miljontals nya 

entreprenörer har möjlighet, genom normbaserat agerande, att agera på marknaden. Detta 

normbaserade agerande leder till uppkomsten av starka institutioner skapar förutsättningar för 

bildandet av organisationer. Bland dessa organisationer finns alla de miljontals kredittagare 

som genom mikrokreditlån bidragit till effektiva verksamheter samt till produktionen av 

effektiva kapitalkombinationer. Kapitalstrukturen utvecklas och ekonomin blir mer utvecklad.  

Handlingsregeln innebär ett långsiktigt och kontinuerligt investerande i socialt kapital genom 

att initiera och effektivisera samspelet mellan institutioner och organisationer. 

 

8 Slutsatser  

Resultaten som presenterats i stycket ovan visar hur mikrokrediternas effekter på socialt 

kapital påverkar samhällets välfärd. Bangladesh skiljer sig från andra utvecklingsländer med 

liknande inkomstnivå genom att de har en drastiskt minskande spädbarnsdödlighet, en 

drastiskt ökande skolgång för barn, en minskning av befolkningstillväxten samt förbättringar i 
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hälsa och läskunnighet. Dessa utmärkande drag sammanfaller med att Bangladesh är det 

mikrokredittätaste landet i världen.    

 

Genom den österrikiska ekonomiska teorin kan slutsatser dras om mikrokrediternas 

effektivitet i bekämpandet av fattigdom. Det första fallet som presenterades i uppsatsen 

belyser att mikrokrediter har effekter på inkomst. Det andra fallet belyser hur de är effektiva 

genom överförande av normer genom vilka en grogrund för viktiga institutioner samt 

tillitsstrukturer det vill säga nätverk skapas. Förstärkningen av tillitsstrukturerna sker inom 

horisontella nätverk bland låntagare samt inom det vertikala nätverket till banken. 

Tillitsstrukturerna i samhället förstärks och klyftan mellan fattiga och rika, mellan män och 

kvinnor minskar, det vill säga att bridging och linking sker. Det strukturella sociala kapitalet 

ökar i samhället genom införandet av mikrokrediter och dess kognitiva normbas. Den positiva 

inverkan som detta har på samhället går att utläsa i resultaten (6) i stycket ovan. 

 

Mikrokrediter har verkningar i kognitivt och strukturellt socialt kapital. För att införa 

handlingsregeln mikrokrediter i ett utvecklingsland måste först dess normstruktur överföras. 

Den initiala tilliten som banken respektive låntagarna visar inför varandra möjliggör för 

vidare överföring av bankens beslut och principer. Genom en överföring av normer, regler 

och processer skapar banken en struktur kring agerande. I överförandet av denna normstruktur 

är horisontella nätverk ett effektivtsätt sätt för normövervakning, reciprocitet, vilket skapar 

tillitsspridning. Genom att placera individen i ett horisontellt nätverk påverkas individens 

agerande till samarbete genom tillit, reciprocitet, solidaritet samt delgivande. Genom 

krediterna polariseras beteendet genom att antingen belöna sig eller straffa sig. Belöningen 

sker genom värdefulla nätverk i utövande av tillit och reciprocitet både inom det horisontella 

och vertikala nätverket. Det mer fördelaktiga handlingsmönstret blir uppenbart, eftersom 

fördelarna med nätverken är avgörande. Tilliten i samhället sprider sig. Mikrokrediter skapar 

en struktur kring agerandet genom överföring av normer, roller, regler, processer sker, vilka 

underlättar för kommunikation, koordination och konflikthantering. Dessa skapar en 

effektivare resursmobilisering och en större potential för kollektivt agerande i samhället. Den 

struktur som mikrokrediter skapar kring agerandet gör att förväntningar kring agerande kan 

uppstå, vilket innebär att institutioner i samhället växer starkare. Entreprenören kan lättare 

revidera sina produktionsplaner genom de tydligare förväntningarna. Mikrokrediter bidrar till 

skapandet av institutioner samt organisationer som utnyttjar dessa. Mikrokrediter bidrar till en 

positiv spiraleffekt genom att institutionerna i sin tur växer starkare genom organisationernas 
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utnyttjande och organisationernas effektivitet ökas med institutionernas styrka. 

Entreprenörerna kan då skapa effektivare kapitalkombinationer och de dynamiska 

transaktionskostnaderna mellan organisation och marknad sänks då kunskapen på marknaden 

och inom organisationer ökar. Genom det strukturella sociala kapital som mikrokrediter 

innebär kan fler signalera sin ofullständiga kunskap på marknaden, vilket skapar 

förutsättningar för effektivare prissystem. Med ett effektivare prissystem kan information 

tolkas mer korrekt, kunskapen på marknad och inom organisationer ökar och entreprenören 

kan skapa ännu effektivare produktionsplaner. Mikrokrediter påskyndar utveckling genom 

verkningar i kognitivt och strukturell socialt kapital. Mina slutsatser, genom österrikisk 

kapitalteori samt empirin, är att mikrokrediter har verkningar i kognitivt och strukturellt 

socialt kapital och är en viktig handlingsregel för undanträngning av fattigdom samt 

stimulerande av utveckling.   
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9 Bilaga Grameen Banks övriga verksamheter  

Sammanlagt har 17 olika företag vuxit ur Grameen Bank, bland annat Grameen Education, 

Grameen Knitwear, Grameen Shakti/Energy, Grameen Phone och Grameen Cybernet. Dessa 

tillhandahåller en mängd olika tjänster. Anledningen till att Grameen Bank etablerat sig på 

andra områden utöver kreditgivning var att man upptäckte brister i områden som hämmade 

utvecklingen. När de fattiga tagit sig ur den akuta nöden och förbättrat sin livssituation och 

sitt boende ökade behoven. Man fann att andra områden, bland annat sjukvården, slukade 

besparingar och bromsade utvecklingen. Banken har därför gjort investeringar i socialt kapital 

inom andra områden såsom telefoni och sjukvård.  

 

Grameen Phone startades 1996 och är den största mobiltelefon operatören i landet. Grameen 

Phone skapar affärsmöjligheter för kvinnor på landsbygden. Kvinnorna köper en mobiltelefon 

för ett mikrokreditlån, sedan säljer de telefontid till byns invånare. I dag finns 260 000 

”telefon-damer” på Bangladesh landsbygd. På så sätt får landbygdens fattiga tillgång till 

marknadsinformation i företagssyfte och kan hålla kontakt med släktingar och vänner som 

flyttat till staden. Det leder till viktigt infrastrukturutveckling i landet som är en viktig distal 

indikator på socialt kapital. Grameen Phone har varit en viktig motor i utvecklingen av 

telefoni i Bangladesh, denna teknologi är en viktig infrastruktur samt källa till socialt 

kapitalspridning. Telefontätheten i Bangladesh har varit bland den lägsta i världen, 1997 fanns 

sammanlagt 300 000 telefoner i landet totalt. År 2006 hade Grameen Phone 10 miljoner 

abonnenter, det är fortfarande bara en bråkdel av Bangladesh 150 miljoner invånare. De 16 

miljoner mobiltelefoner som används idag representerar endast 12 % av marknaden. Att 

fattiga kvinnor på landsbygden ingår i dessa 12 % visar på en förstärkning av kvinnans 

ställning i samhället. Att denna viktiga infrastruktur finns i tillgänglig för fattiga kvinnor 

genom ett mikrokreditlån gör att bankens införslen av teknologi innebär ytterligare bridging 

mellan män och kvinnor i samhället. Grameen Phone som delvis ägs av norska Telenor räknar 

med att nå 50 miljoner abonnenter inom 3 år. Bangladesh är för tillfället bland de snabbast 

växande marknaderna för mobiltelefoni i världen.  

 

 

 

 


