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Till minne av Tord Andersson

Att aldrig glömma ens egen obetydlighet. Att aldrig vänja
sig vid det ofattbara våldet och de vulgärt skilda villkoren i
livet omkring en. Att söka glädjen på de sorgligaste ställen.
Att följa skönheten till dess hemligaste tillhåll. Att aldrig
förenkla det som är komplicerat eller komplicera det som
är enkelt. Att respektera styrka, aldrig makt. Framför allt,
att betrakta. Att försöka förstå. Att aldrig titta bort. Och
aldrig, aldrig glömma.
Arundhati Roy

Förord

I

februari 2006, alla förmaningar till trots, ger jag mig ut ur Nairobi tillsammans med en av Jamii Boras mikrofinansrepresentanter till ett lokalkontor.
Gravid i sjätte månaden åker jag i två och en halv timme på dåliga vägar i en
överfull buss. Människor hänger utanpå karossen, sitter på taket och när vi
åker med två hjul nere i diket är det inte mycket som stoppar ekipaget från
att välta. Väl framme är luften frisk och himlen hög. Gräset ter sig limegrönt
mot den röda jorden och är en kontrast till Nairobis dåliga luft och smutsiga
gator. Det lilla mikrofinanskontoret ligger inhyst i en kyrka placerad bakom
en lågstadieskola. Barnens blå stickade mössor och koftor tycks självlysande
i solljuset. De kommer emot oss med nyfikna blickar. I deras sätt kan man
se att en vit person väcker förväntningar, de flockas kring oss, de ropar glatt:
”Hello, how are you?” Någon ber om en penna, en annan om en karamell.
Medvetet och omedvetet bär vi med oss symboler som skapar förväntningar hos dem vi möter. Min hudfärg skapar förväntningar hos barnen
på skolgården och deras blå uniformer är en del av ett medvetet använt
symbolspråk. Placeringen av mikrofinanskontoret i en kyrka, dessutom placerad bakom en skola, får också betydelse. Det blir en symbolik som skapar
förväntningar bland de som närmar sig organisationen och dess personal,
vilket påverkar hur man tror att de kommer agera i olika situationer. Därför
blir det en del av en förtroendeskapande process. Symbolerna blir en del av
ett förtroendekapital.
Betydelsen av symboliska representationer, hur uppbyggda förväntningar om någon kan utgöra ett symboliskt kapital såväl som en belastning,
är något som lyfts fram och som omvittnas bland informanterna i denna
undersökning. Detta gäller både de olika organisationerna och de personer
som använder deras tjänster.
Symbolikens representationer, dvs. hur något uppfattas, vilka signaler
som sänds ut till omgivningen, har betydelse för hur förtroende skapas i
ett specifikt sammanhang. Symboliska representationer är förväntningarnas
praktik, materialiserade värderingar och förtroendets fundament. Denna
avhandling handlar om symboliskt kapitals betydelse och om konsten att
bygga förtroende.
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Att skriva en avhandling är, trots vad många säger, inget ensamt arbete:
Den här boken är på alla sätt ett resultat av många människors insatser,
framför allt deras stöd. Tack till alla er som trott på mig och min förmåga
– särskilt de dagar jag inte gjort det själv. Tack till Torbjörn Engdahl och
Mats Larsson som hjälpte till att sätta detta projekt i sjön. Maths Isacson
och Peter Larsson, Nils-Gunnar Smith, Lars-Olof Hellgren som förmedlade
viktiga kontakter både i Sverige och i Kenya. Tack till Svenska Kyrkan som
finansierat ett av mina fältarbeten. Under FN:s Mikrofinansiär hade jag,
tack vare Sparbanksstiftelsen, möjligheten att öka förståelse för mikrofinansorganisationer i Sverige. Ax:son Johnssons stiftelse ska ha tack för att den
bidrog till att finansiera slutskrivingen. Tack Christer Isell på Sekel Bokförlag
för ditt tålamod och varma bemötande. Ett stort tack till mina handledare
Ylva Hasselberg och Tom Petersson som troget sett till att jag rott projektet
i land. På Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet råder
de öppna dörrarnas tradition. För min del har det inneburit att det alltid
funnits någon till hands för att pröva en idé eller dryfta ett problem, det har
varit ovärderligt. Enrique Rodriguez förmedlade kontakter, vilket gjorde det
möjligt att ta del av miljön på Cefin på KTH. Det har varit en stimulerande
miljö som också bidragit till skrivandet. Tack till er alla!
Vägen som lett mig hit har varit krokig och avhandlingen hade inte
varit möjlig om jag inte fått stöd och uppmuntran av goda vänner och
familj. Tack till dig Birgitta Åberg, utan dig vet jag inte vad det blivit av
mig. Tack till mina fina vänner, Caroline Blomstrand, Malin Hammar, Fia
Grundström, Magdalena Bednarska, Anna Gustavsson och grannarna på
Birkavägen. Ni har under lång tid betytt mycket genom er uppmuntran,
nyfikna frågor och ert stöd på olika vis. Tack till pappa, Tord Andersson –
det är en stor sorg att du inte fick möjligheten att glädjas med mig över att
boken är klar. Tack till mamma, Monika Söderholm, för att du lärde mig
att uppskatta böcker. Tack till lillasyster, Hanna Andersson, för din uppmuntran, till Katarina Sandström, en av mina bästa vänner och definitivt
den vän som känt mig längst. Tack till dig lillebror, Tore Andersson, för
att du bidragit med stöd, uppmuntran och goda vetenskapliga råd när det
har behövts. Mina svärföräldrar Nils-Erik och Laila Jönsson förtjänar det
största möjliga tacket eftersom de alltid funnits till hands med hjälp och
uppmuntran. Sist men allra mest: Tack mina närmaste. Miranda, du är
underbar; Edvin, du är min lilla prins – tack för att ni påminner mig om
vad som är viktigt i livet. Patrik, du har en ängels tålamod och är den bäste
livskamrat man kan få. Du och barnen ger mitt liv mening – jag älskar er!
Nacka, mars 2012
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Inledning
Fattigdom har ingen plats i ett civiliserat samhälle. Dess plats är på
ett museum. Och där ska den hamna. När skolklasser besöker fattigdomsmuseer kommer de att förfäras över eländet och människors
ovärdiga liv. De kommer att anklaga sina förfäder för att de tillät dessa
omänskliga betingelser och för att de lät en stor andel av världens
befolkning utsättas för fattigdomen ända till början på 2000-talet.
Muhammad Yunus.1

M

uhammad Yunus, grundade Grameen Bank i Bangladesh på 1970-talet och kan beskrivas som världens främste mikrofinansförkunnare.
Genom sin vision om en värld utan fattigdom har Yunus fört ut sitt budskap
om hur man med finansiella tjänster, främst krediter, kan erbjuda fattiga
människor hjälp till självhjälp världen över.2
Yunus initiativ och budskap att fattiga människor står utanför den
formella finansiella sektorn och att priset de betalar för detta är högt, har
satt ett stort internationellt avtryck. Under 1980- och 1990-talen spreds
liknande projekt världen över, inte sällan starkt influerade av Yunus och
Grameen Bank. Insatserna innebar ofta att olika organisationer erbjöd
delvis subventionerade krediter till kvinnogrupper som gemensamt fick
ansvara för varandras återbetalningar. Återbetalningen av lånen skedde
veckovis och kombinerades inte sällan med olika utbildningsprogram i
basala färdigheter, såsom läs- och skrivundervisning.
1 Yunus (2007), s. 282.
2 Mikrofinans saluförs inte minst genom porträtterandet av lyckade mikrofinansanvändare. För exempel på beskrivningar av mikrofinansanvändare, se t.ex. http://www.
oikocredit.org/se/om-oikocredit/vara-projektpartners/mikrofinans 2011-02-29
		 http://www.utangranser.se/Vårt-biståndsarbete/Spara-och-låna.aspx 2011-02-29
		 http://www.caritas.se/mikrokrediter_starker_kvinno.asp 2011-02-29
		 http://www.handinhand.nu/vad-vi-gor/program/kvinnors-entreprenorskap/padmavathi/2011-02-29.
		 Berättelser som beskriver vad personer lyckats åstadkomma med mikrofinans och
mikrokrediter finns också att hämta utifrån en svensk kontext, ofta med kvinnor med
invandrarbakgrund som exempel, se http://www.mikrofinansiering.se/page110736.
html 2011-02-29.
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Idag finns mikrofinanslösningar världen över och i varierande former;
ibland påminner de om Yunus grundidé och administreras av en ideell organisation.3 Det finns också kommersiella mikrofinanstjänster som erbjuds av
såväl privata intressenter som vanliga banker. Särskilda produkter har tagits
fram för att passa fattigare kundgrupper utan fasta tillgångar, som mark eller
annan egendom, att använda som säkerhet för krediter.
Även om mikrokrediter och mikrofinans är högaktuellt idag är det inte
samma sak som att det skulle vara en ”ny” strategi för fattigdomsbekämpning. Att använda sig av riktade krediter till särskilda grupper i avsikt att
minska fattigdom, är en metod som användes redan under 1950-talet.4
Innan dess använde koloniala administrationer också sig av riktade finansiella tjänster för att skapa utveckling. Dessa insatser hade sällan långsiktiga
positiva effekter.5 Samtidigt förs dagens diskussioner om hur finansiella
tjänster ska riktas för att nå fattiga människor utan att man använder sig av
de historiska erfarenheterna.
Bland dagens förespråkare för riktade finansiella tjänster deklareras
ofta att mikrofinansinsatserna är lösningen på fattigdomsproblematiken.
I realiteten har det visat sig vara svårt att mäta effekterna av dessa insatser.
Effekterna mäts oftast genom yttre parametrar i form av olika indikatorer.
Dessa indikatorer fokuserar på faktorer såsom hur många nya småskaliga
företagsverksamheter som startats och huruvida man kan säga att de som
omfattas av insatserna fått högre levnadsstandard.

Syfte och teoretiskt ramverk

Avhandlingens huvudsyfte är att undersöka relationen mellan de bärande
tankar som finns gällande fattigdom och fattiga människor, och som ryms
inom ramen för mikrofinanskonceptet och den upplevda sociala verklighet som mikrofinansanvändarna lever i. Det innebär att undersökningen
använder den diskurs som produceras i internationella mikrofinanssammanhang som utgångspunkt för att sedan undersöka vilken betydelse de
lokala sociala sammanhangen har för användarna av tjänsterna.
Detta görs genom att lyfta fram fattigdomsbeskrivningen och hur man
presenterar för vilka och på vilket sätt problemet med fattigdom ska lösas
genom etableringen av mikrofinansorganisationer. Detta ryms i avhand3 I mikrofinanssammanhang benämns dessa ofta som non government organizations,
NGO:s (icke statliga organisationer).
4 Dessutom finns det gott om historiska exempel, inte minst från svenskt 1800-tal, på
hur småskaliga finansiella tjänster och organisationer upprättas med åtminstone en retorisk argumentation om de fattigas behov av finansiella tjänster – främst spartjänster.
5 Karnani (2009), s. 82.
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lingens första del. Mot denna bakgrund undersöker jag sedan i avhandlingens andra del hur detta motsvaras av hur användarna själva beskriver
sina levnadsvillkor.
Avhandlingens frågor utgår från betydelsen av sociala miljöer vilket
omfattar hur organisationerna genom sin form och verksamhet bidrar
till att fungera som social miljö och plats för användarna att odla olika
sorters immateriellt kapital. En andra uppgift är att förklara hur mikrofinansanvändare, utifrån sin sociala tillhörighet, upplever på vilket sätt de kan
använda småskaliga finansiella tjänster. Dessutom studeras hur individerna
i undersökningen använder sig av sociala miljöer för att bygga immateriellt
kapital, som symboliskt och socialt kapital.
I det teoretiska ramverket har begreppen socialt och symboliskt kapital en
betydande roll. För att kunna analysera hur människor producerar symboliskt
kapital, för att bygga socialt kapital, samt vilka uttryck detta tar, studeras hur
individen förhåller sig till de sociala sammanhangen. För att kunna analysera
detta operationaliseras också begreppen förtroende, habitus och smak.

Socialt kapital

Det vetenskapliga intresset kring socialt kapital har varit stort de senaste 20
åren. Forskning om socialt kapital bedrivs inom en rad samhällsvetenskapliga disciplin och används vid olika typer av samhällsanalyser. Ofta görs
socialt kapital mätbart genom studier av människors grad av deltagande i
föreningsliv eller till vilken grad de engagerar sig i organiserade sammanhang
under olika umgängesformer. Detta är en begreppsanvändning som hänvisar dels till människors samhälleliga deltagande i demokratiska processer,
dels till mellanmänsklig interaktion under organiserade former i allmänhet.
Framstående forskare företrädande detta sätt att använda begreppet socialt
kapital är exempelvis den amerikanske statsvetaren Robert D. Putnam och
landsmannen sociologen James Coleman.
Putnams Making Democracy Work publicerades 1993 och har sedan dess
fått status som modern klassiker. Putnams studie av effekterna av en decentraliseringsreform i Italien på 1970-talet belyser det sociala kapitalets betydelse för demokratin. Människors deltagande i organisationer och frivilliga
nätverk påverkar enligt Putnam hur väl en demokrati fungerar. Slutsatsen
är att en hög grad av socialt kapital leder till inte bara bättre fungerande
demokrati, utan också till ökad ekonomisk tillväxt. Förklaringen vilar enligt
Putnam i att mellanmänskliga förehavanden i sociala sammanhang bidrar
till en ökad grad av förtroende.
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Den svenske statsvetaren Bo Rothstein definierar begreppet socialt
kapital genom att dela upp termen i olika delar: dels en indelning som
tar fasta på att det är frågan om något socialt och alltså har att göra med
relationer människor emellan, dels att det är ett kapital och därmed en
resurs som kan omsättas och därför är en tillgång för dem som besitter
den. Dessutom menar Rothstein att begreppet har två dimensioner som
omfattar mängden (kvantitativ) sociala kontakter och den tillit (kvalitativ)
som ryms i relationen.6
Putnams teori kring betydelsen av socialt kapital har fått stort genomslag
även utanför vetenskapen, inte minst har den uppmärksammats i fattigdomsbekämpningssammanhang. Organisationer som Världsbanken har
inkorporerat begreppet i sin verksamhet och den fördelar resurser till både
forskning i ämnet och på direkta insatser i utvecklingsländer med syfte att
bidra till miljöer där socialt kapital kan gro.7 Inte sällan används socialt kapital som argument när mikrofinansinsatser förespråkas med förhoppning om
att den sociala interaktionen användare emellan ska leda till socialt kapital.8
Detta sätt att använda socialt kapital som analytiskt begrepp skiljer sig
från hur andra forskare betraktar begreppet. Den franske sociologen Pierre
Bourdieu brukar nämnas som en pionjär och föregångare när det kommer till
teoretisk användning av begreppet socialt kapital.9 Den brittiske ekonomen
Ben Fine menar att Bourdieus begreppsanvändning har kontextuella aspekter
på ett sätt och i en omfattning som inte motsvarats av senare teoretiker. Fine
menar att den funktionalistiska begreppsanvändningen beskriven ovan och
representerad av forskare som Putnam och institutioner som Världsbanken, i
för stor utsträckning inkluderat faktorer som kulturellt och symboliskt kapital
i begreppet socialt kapital.10

6 Rothstein s. 110–111 (2003); se också Stiglitz (1999) s. 61.
7 Bebbington et al. (2004); Fine s. 111 (2010) Vid sökning på Världsbankens hemsida
av ordet ”Social capital” kommer 100 sidor upp med exempel på publikationer och
rapporter från Världsbankens verksamhet där socialt kapital står i titeln. http://search.
worldbank.org/all?qterm=Social%20capital&os=0- 2010-10-08.
8 På CGAP:s hemsida skrivs det om ”social empowerment” vilket innehållsmässigt kan
betraktas innehålla termer som socialt kapital, se http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.11415/ 2010-10-12. Gör man en sökning via internet med sökorden ”social
capital and microcredit” blir antalet internationella nätverksplatser som innehåller
just detta näst intill oöverskådligt i sin omfattning.
9 Fine (2010) s. 4.
10 Fine (2010) s. 4.
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Kritiken mot begreppsanvändningen

Begreppsanvändningen där socialt kapital ses som något som kan mätas
utifrån tätheten i människors interaktion eller utifrån mängden kontakter
en människa har som sagts kritiserats. Fine använder ord som ”korrumpering” och ”erosion” när han beskriver hur användningen av socialt kapital
utvecklat sig under de senaste 20 åren. Han menar att begreppsanvändning
av socialt kapital har inneburit att det kvantifierats i sin form och att socialt
kapital sammanlagt med andra faktorer har förväntats resultera i utfall som
ofta omfattar ekonomisk utveckling. Fine menar att begreppet använts i
teoretiska ekvationer där socialt kapital adderats till andra faktorer, som
exempelvis mikrofinans och att detta har förväntats resultera i ekonomisk
utveckling.11
En annan kritik av användningen av socialt kapital är att grundsynen
på vad socialt kapital kan tillföra och åstadkomma i en samhällelig kontext
är alldeles för optimistisk. Forskning visar också att miljöer med ojämn fördelad makt kan leda till maktmissbruk, vilket har negativa sociala och ekonomiska effekter. Socialt kapital som en variabel för att gradera ekonomisk
utveckling har kritiserats av exempelvis den brittiska ekonomihistorikern
Sheilagh Ogilvie. Hon visar att socialt kapital har både en inkluderande
och exkluderande effekt. Beroende på hur makt är fördelad kan det sociala
kapitalets verkan leda till tillväxt eller till och med nedgång.12
Det sociala sammanhangets förmåga att omvandla socialt kapital till en
resurs innefattar olika grader av exklusivitet och exkludering.13 Risken för
det sociala kapitalets negativa effekter poängteras också av ekonomihistorikerna Ylva Hasselberg och Tom Petersson när de analyserar nätverks roll
och funktion i svenskt näringsliv. De menar precis som Ogilvie att täta
personligt baserade nätverk likväl kan få negativa effekter. Inte bara genom
den potentiella effekten av exkludering för dem som står utanför utan också
som ett resultat av tröghet som avgränsade personligt förankrade nätverk
riskerar att få.14

Socialt kapital betraktat som konstruktion

Man kan också definiera socialt kapital utifrån ett socialkonstruktivistiskt
perspektiv, dvs. socialt kapital som något som konstrueras i ett socialt
sammanhang. Den svenska pedagogen och Bourdieukännaren Donald
Broady belyser kapitalbegreppet som sådant i den franske sociologen Pierre
11
12
13
14

Fine (2010) s. 41.
Ogilvie, (2004).
Coleman (2000) s. 25.
Hasselberg & Petersson (2006) s. 356.
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Bourdieus terminologi och beskriver kapital som ”värden, tillgångar eller
resurser”. Kapital kan ha ett reellt ekonomiskt värde men det kan också vara
ett värde som uppmäts symboliskt.15
Broady menar att socialt kapital skiljer sig från de andra kapitalbegreppen, som exempelvis symboliskt eller kulturellt kapital. Socialt kapital
existerar under andra villkor än de övriga. Bourdieu använder sig av socialt
kapital med utgångspunkten att det existerar så länge det tillskrivs ett värde.
För Bourdieu, till skillnad från andra forskare som intresserar sig primärt
för socialt kapital som en självständig analytisk enhet, blir socialt kapital ett
hjälpbegrepp för andra kapitalbegrepp.16
Sociologen Nan Lin gör också en uppdelning av begreppet genom att
belysa nyttjande. Lin menar att det dels innebär ett steg av investering, dels
ett steg där tillgängliga resurser används på en marknad där de kan ”bytas”
mot något annat som en form av kapitalisering av det sociala.17 Värt att
påpeka är att socialt kapital till skillnad från andra fysiska kapital inte slits
eller nödvändigtvis minskar av att omsättas på en marknad utan tvärtom
kan öka i värde den grad det är satt i rörelse.18
I avhandlingen betraktas socialt kapital som något som byggs upp
genom investeringar i sådant som visar att man är bärare av normer och
värderingar giltiga i ett visst socialt sammanhang. Det sociala kapitalet i den
här undersökningen är de faktorer som gör att individer anses accepterade
som medlemmar i det sociala sammanhanget. Det innebär att det bara kan
byggas upp om det finns sociala sammanhang och om det existerar normer
som möjliggör och begränsar handlingsutrymmet för de som söker tillhörighet. Det sociala kapitalet kan inte betraktas som allmänt existerande i ett
samhälle utan det är förankrat i ett avgränsat socialt sammanhang.
Begreppet används i avhandlingen främst för att belysa investeringsprocessen som det innebär att bygga socialt kapital. Detta undersöks utifrån
hur individen bygger upp ett personligt socialt kapital, mer specifikt hur
detta uttrycks av mikrofinansanvändarna. Organisationerna som mikrofinansanvändarna tillhör omfattas först och främst med syftet och utgångspunkten att deras verksamhet avspeglar den sociala verklighet av normer
som individerna upplever.

15 Broady (1990) s. 171.
16 Broady (1990) s. 181.
17 Lin (2001) s. 3. Men det behöver inte nödvändigtvis innebära att användningen i sig
skapar ytterligare socialt kapital.
18 Ostrom (2000), s.179 Rothstein (2003) s. 113.
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Förtroende

Ett annat teoretiskt begrepp som är centralt är förtroende. Betydelsen av
sociala miljöer för utvecklingen av förtroende utgör en viktig utgångspunkt
i denna undersökning.
Förtroende och socialt kapital kopplas ofta till varandra, inte minst
utifrån antagandet att socialt kapital är grunden för att förtroende mellan
människor ska kunna existera. Den amerikanske statsvetaren Francis Fuku
yama lyfter fram det sociala kapitalets betydelse för att förtroende mellan
människor ska kunna uppstå och verka. 19
Sociologen Niklas Luhmann beskriver förtroende som något som utifrån en vid och bred förståelse handlar om någons tilltro till sina förväntningar. Att det är en fråga om tilltro beror på det omöjliga i att med säkerhet
kalkylera framtida utfall. Förtroende bygger alltså på att man känner tilltro
till att de förväntningar man har kommer att uppfyllas.20
Luhmann diskuterar förtroende som ett sätt att förhålla sig till världens
komplexitet. Upprättat förtroende innebär att individen inte ständigt måste
försäkra sig om utfallet i ett händelseförlopp, utan kan känna förtroende
för att det kommer att ske inom vissa givna ramar. Detta innebär också att
effekten av förtroende blir större i en social struktur genom möjligheten att
upprätta gemensamma normer inom ramen för ett socialt sammanhang.21
Förtroende kan byggas upp, innehas och mistas. Det har en symbolisk karaktär som vuxit fram som andemeningar ur ett konkret, oftast
upprepat handlande. Förtroende kan tillskrivas individer, grupper och
organisationer, företag och institutioner. Det kan alltså vara förankrat i
individen eller i ett system. Den organiserade sociala strukturen får ett
systematiserat förtroende som inte utgår från personer utan som byggs
utifrån det institutionella. I en organiserad social struktur finns en potential för opersonligt förtroende. Således kan man skilja på personligt och
opersonligt förtroende.

Symboliskt kapital

Broady preciserar Bourdieus begreppsanvändning av symboliskt kapital.
Symboliskt kapital tar sig uttryck i form av olika representationer så som
det som av sociala grupper igenkänns som värdefullt och tillerkänns ett
värde.22 Det går att investera i symboliskt kapital, förutsatt att det har ett
värde och att det går att använda det på en eventuell marknad på samma
19
20
21
22

Fukuyama (1995) s. 26, Jönsson (2006) s. 15–16.
Luhmann (2005) s. 9, se också Misztal (1996) s. 12.
Luhmann (2005) s. 46.
Broady (1990) s. 171.
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sätt som socialt kapital som det är beskrivet i föregående avsnitt. Genom att
en person visar sig inneha de för det sociala sammanhanget rätta symboliska
tillgångarna kan dessa öppna för andra kapitalformer som exempelvis socialt, kulturellt eller ekonomiskt kapital.
Socialt och symboliskt kapital är teoretiskt sammankopplade. Att investera i socialt kapital kan bestå av en investering i såväl materiella som
immateriella resurser. Att odla socialt kapital innebär, förutom att upprätta
faktiska relationer med andra människor, investeringar i symboliskt kapital
där symboliska representationer visar att man är en värdig och tillförlitlig
medlem av den sociala miljön. Att den sociala miljön inbegriper gemensamma normer underlättar denna process.23 Dessa symboliska representationer kan bestå av faktorer som att en person kommer från en bakgrund
som i sammanhanget anses vara värdefullt. Det omfattar också hur man klär
sig eller innehar materiella resurser premierade i miljön. Dessutom kan det
inkludera faktorer som specifika åsikter och att man för sig, går och talar på
ett sätt som förväntas av en deltagare i en specifik social miljö.
Socialt kapital inkluderar immateriella faktorer som ingår i etableringsprocessen. Dessa består av symboliska representationer som i det specifika
sociala sammanhanget betraktas som något av värde. Dessa representationer
kan betraktas som ett symboliskt kapital. Symboliskt kapital som teoretisk
term syftar på immateriella resurser som kan generera mervärde för innehavaren. Representationerna kan bestå av olika positioner, utmärkelser eller
värdefulla sammanhang som en individ har eller befinner sig i.
Det symboliska kapitalet kan också manifesteras och prövas genom att
en persons sociala kapital ställs mot någon annans. I Hederskänslan (1972)
talar Pierre Bourdieu om hederns logik, en logik som innebär att man riskerar förlora i heder om man svarar på en utmaning från en person med lägre
social status. Samtidigt innebär denna logik att en individs status bekräftas
genom att han blir utmanad. En person som aldrig utmanas är en person
som inte räknas och det är också detsamma som att inte ha någon status.24
Människor uppför sig, agerar, klär sig, talar och konsumerar på ett sätt
som visar vem de är och vilka de vill framstå som. Människor väljer också
att i olika sammanhang hänvisa till en viss social tillhörighet i investeringsprocessen, alltså vilka de vill att andra ska uppfatta att de är.25 Detta kan
sammanfattningsvis beskrivas som förkroppsligade värderingar. Bourdieu
använder termen habitus som ett samlingsbegrepp för dessa yttringar. Habitus (klasshabitus) är, som Bourdieu uttrycker det, förkroppsligade klass23 Lin (2001) s. 55.
24 Bourdieu (1994) s. 28.
25 Bourdieu (1984) s. 261.
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betingelser och används som analytiskt redskap för att urskilja distinktioner
som skiljer olika samhällsklasser åt.26
En annan term här som relateras till habitus är smak. Termen smak
relaterar till hur habitus uttrycks genom indirekt (symbolisk) hänvisning till
social tillhörighet. Smak uppstår inte nödvändigtvis spontant och naturligt.
Uttryck av habitus och smak hänger samman med samhälleliga strukturer
som inkluderar makt och som tar sig uttryck genom kulturella yttringar
och praktiker.27
I denna avhandling används symboliskt kapital och habitus när betydelsen
av sociala sammanhang diskuteras. Avhandlingen omfattar frågor som fokuserar på hur social tillhörighet uttrycks genom manifesterandet av symboliskt
kapital och hur detta kan kopplas till sociala sammanhang samt hur det
påverkar individer som tar del av småskaliga finansiella tjänster. Begreppen
habitus och smak används för att diskutera människors agerande med syfte
att utforska hur symboliskt kapital tar sig uttryck. Habitus och smak belyser
investeringsprocesser där andra kapitalformer, som socialt kapital, skapas.

Sociala sammanhang

Med sociala sammanhang syftar jag på de sammanhang människor skapar
för organiserad interaktion.28 Det kan vara ett geografiskt område organiserat utifrån exempelvis släktband, etnisk tillhörighet och klass. Gemensamt
för de sociala sammanhangen är att det är en miljö med upplevda yttre
gränser varinom gemensamma normer och värderingar konstrueras. Det
sociala sammanhanget är platsen där det sociala kapitalet odlas genom att
det är här gemensamma normer produceras. Det sociala sammanhangets
innehåll består av ett nätverk av relationer mellan människor. Det finns
vetenskapliga erfarenheter av att studera socialt kapital med nätverk som
utgångspunkt. Sociala sammanhang innehåller nätverksrelationer. Det
är genom nätverksrelationerna inom ett visst sammanhang individerna i
undersökningen producerar symboliskt kapital.
Nätverksforskning drivs parallellt av forskare som av ämnesdisciplinära
skäl fyller begreppet med olika, ibland motsägelsefullt innehåll. Det som
dock skulle kunna betraktas som gemensamt för nätverksforskare i deras
begreppsanvändning kan, enligt ekonomhistorikerna Ylva Hasselberg och
Tom Petersson beskrivas som ”föreställningen om nätverk som uppbyggt av
ett antal relationer mellan aktörer – organisationer, grupper eller individer”.29
26
27
28
29

Bourdieu (1993) s. 298 och s.251.
Bourdieu (1984) s. 2 och (1993) s. 247.
Ahrne (1994) s. 18.
Hasselberg och Petersson (2006) s. 46.
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I fokus för denna undersökning är produktionen av det som för nätverkets deltagare har ett värde. Detta, som nämnts tidigare, på samma premisser som Bourdieu menar att det sociala kapitalet enbart kan betraktas som
ett kapital så länge det har förmåga att producera något värdefullt. Därav
används termen socialt sammanhang snarare än nätverksbegreppet.

Källmaterial

Genom att utgå från hur fattiga människor beskrivs i mikrofinanssammanhang, genom den internationella samordningsorganisationen Consultancy
Group to Assisting the Poor (CGAP), har det empiriska materialet skapats
genom intervjuer, observationer och dokumentanalys. Tre organisationer
inkluderas i undersökningen: ett tekooperativ, en mikrokreditorganisation
och en mikrofinansorganisation. Bakgrunden till urvalet av dessa tre organisationer är att de på småskalig basis tillhandahåller mikrofinanstjänster
av olika slag.
Eftersom jag söker efter den subjektiva upplevelsen är metodiken kvalitativ. Huvudskälet till att jag har valt tre olika organisationer är inte att
göra en komparation utan för att undvika en situation där individernas
subjektiva erfarenheter skulle kunna begränsas till att gälla enbart medlemmar/användare tillhörande en enstaka organisation.

Organisationerna

Kontakten med organisationerna har etablerats med hjälp av kontakter i
Sverige. Representanter från Svenska kyrkan och den internationella organisationen Oikocredit förmedlade kontakter med tekooperativet Kirinyaga
Tea-growers Society och med mikrokreditorganisationen Eclof-Kenya.
Informationen om mikrofinansorganisationen Jamii Boras existens fick jag
indirekt genom en artikel i ett informationsblad jag fått av en representant
för Oikocredit i Sverige. Jag kontaktade organisationen på plats i Nairobi.30
Organisationerna skiljer sig åt på flera sätt, exempelvis i hur och på vems
initiativ de grundats. De tre förhåller sig också på olika sätt till mikrofinanskonceptet, den internationella diskussionen och möjligheten att nå fattiga
individer med finansiella tjänster.
Kooperativet är beläget i Mount Kenya-regionen och erbjuder finan30 Ursprungligen hade jag också kontakt med ett lärarkooperativ i samma stad som tekooperativet men jag sökte vidare kontakt med ytterligare en organisation som bedrev
sin verksamhet uttalat, såsom en mikrofinansorganisation. Därför kontaktades även
Jamii Bora. Att jag inte använde mig av lärarkooperativet berodde på att jag fick bättre
kontakt med tekooperativets ledning samt att jag inte såg det som möjligt att göra
intervjuer med fyra organisationers användare på grund av tidsbegränsning.
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siella tjänster enbart till tebönder i en begränsad region kring Kerugoya,
staden där organisationen har sitt huvudkontor. Organisationen etablerades 1995. De hade vid tiden för undersökningen 11 000 medlemmar, ett
huvudkontor, tre lokalkontor samt mobil bankservice.31
Kooperativet etablerades som ett resultat av teproducenternas behov av
en lösning av kontanthanteringen. Att ersätta tebönderna för deras dagliga
leveranser av teblad genom ett personkonto förmedlat av ett kooperativ
föreföll som en bättre lösning än att betala dem med kontanter. Men även
om organisationen etablerades av teproducenterna är ägarskapet fördelat
mellan tebönderna. Gemensamt är de delägare i verksamheten genom sitt
medlemskap. Detta har betydelse för relationen mellan organisationens
personal och deras medlemmar.32
I fallet med kooperativet ses det som en huvuduppgift att stödja tebönderna och stärka dem ekonomiskt. Kooperativet säger att de inte ägnar sig åt
mikrofinans men att de gärna skulle vilja göra det i framtiden. Detta beror
på att de betraktar mikrofinansprojekt fattigdomsbekämpningsprogram
och att dessa inte nödvändigtvis omfattar deras medlemmar. De skiljer helt
enkelt på sina småskaliga finansiella tjänster till de tebönder som i praktiken tillhör låginkomstagargrupper och som skulle kunna vara föremål för
mikrofinansinsatser och det de uppfattar som ”ren” mikrofinans.
Jamii Bora etablerades 1999 och har sitt huvudkontor i Nairobi. Organisationen verkar genom lokalkontor. Den hade vid tiden för undersökningen
68 lokalkontor spridda över landet. Organisationen är den andra snabbast
växande mikrofinansorganisationen i landet och hade vid tidpunkten
för undersökningen ca 170 000 medlemmar. Förutom tjänsterna på lokalkontoren har organisationen också utvecklat möjligheten att använda
mobiltelefoni för transaktioner samt erbjuder i samarbete med en av landets banker medlemmarna kontokort för uttag av kontanter i automat.33
Organisationen erbjuder också andra program utöver finansiella tjänster,
såsom krediter, sparande och försäkringar. En särskild avdelning arbetar
med de fattigaste individerna, som saknar allt och lever under extremt fattiga förhållanden. Jamii Bora erbjuder också utbildningsverksamhet och
drogavvänjningsprogram. Organisationen driver ett barnhem för hemlösa
31 För en genomgång av kooperativens etablering och utveckling i Kenya se exempelvis
Gyllström, (1991). Se också Flygare (2006) s. 25–26.
32 Organisationerna har ändrats vad det gäller antalet användare och antalet kontor sedan 2006 då sista besöket gjordes. Även delar av verksamheten som organisationerna
bedrev under tiden för insamlingen av det empiriska materialet kan ha förändrats
fram till datumet för publikationen.
33 De har också startat en egen bank som verkar inom ramen för der formella finansiella
systemet i landet.
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pojkar. Dessutom ingår ett bostadsprojekt, Kaputei, med köpt mark sju
mil utanför Nairobi.
Jamii Bora är ett kenyanskt initiativ men har etablerats med stöd av
Ingrid Munro. Hennes tidigare arbete med utvecklingsprojekt samt engagemang i fattigdomsproblematik i Kenya har givit henne kontakter med såväl
enskilda individer som internationella biståndsorganisationer. Dessa bidrog
till, och underlättade, etableringen av Jamii Bora. Organisationen kom till
som ett svar på en förfrågan från ett antal individer i extrem fattigdom med
anknytning till Munro. Organisationen har anpassat sitt innehåll utifrån
dessa människors behov och har utvecklats i linje med de problem som
identifierats på vägen. Inom organisationen poängteras att alla inom Jamii
Bora är medlemmar, oavsett om man utnyttjar tjänsterna eller om man är
anställd. Det är en lösning som syftar till att skapa solidaritet mellan dem
som arbetar för organisationen och dem som använder tjänsterna. Många
av de anställda är rekryterade ur medlemsskaran.
Jamii Bora förhåller sig kritiskt till mikrofinanskonceptet och vill gärna
hävda en skillnad mellan den verksamhet de bedriver och vad den uppfattar
att ”vanliga” mikrofinansorganisationer ägnar sig åt. Vad de vill framhålla
är att de först och främst riktar sig till de absolut fattigaste samt att de är
orienterade mot sina medlemmars behov snarare än mot biståndsdonatorers villkor.
Eclof-Kenya startade 1994 och hade vid tidpunkten för undersökningen
ca 5 000 medlemmar och sex kontor spridda runtom i landet. Dess verksamhet fokuserar enbart på att tillhandahålla krediter i form av mikrokrediter
till privatpersoner. Därutöver beviljas också krediter till kyrkliga organisationer som själva vill starta mikrokreditprojekt.
Eclof-Kenya strävar efter att bedriva sin verksamhet på platser i Kenya
där få andra mikrofinansorganisationer finns representerade. Strategin att
försöka hitta sin plats på den kenyanska mikrofinansmarknaden och samtidigt leva upp till huvudkontorets förväntningar, innebär en strävan efter att
organisationen ska uppfylla kriterierna för kommersiellt och ekonomiskt
bärkraftig verksamhet. Eclof-Kenya är den av de tre studerade organisationerna vars verksamhet är minst lokalt förankrad på de platser där de
tillhandahåller sina tjänster.
Eclof-Kenya tillhör en internationell organisation med huvudkontor i
Genève och som etablerades av en samfällighet av europeiska kristna församlingar med syfte att bygga upp kyrkor i världen efter andra världskriget.
Eclof har sedan 1940-talet bedrivit utvecklingsrelaterade projekt i stora delar
av världen. Idag ägnar de sig i huvudsak åt att bevilja krediter åt individer
och församlingar. Att bevilja krediter till församlingar syftar till att stödja
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deras initiativ till egen mikrofinans-/mikrokreditverksamhet. Eclof-Kenya
relaterar till användarna såsom kunder.

Fälterfarenheten

Fältstudier i Kenya har genomförts i tre omgångar: 2001, 2004 och 2006.34
Det har resulterat i 60 dokument bestående av transkriberade intervjuer,
sammanfattade intervjuer som inte transkriberats, anteckningar från intervjuer där det inte har gjorts någon inspelning, deltagande observationer och
fältanteckningar. Hanteringen av intervjuerna har påverkats av de villkor
miljön erbjudit. Ibland har ljudsituationen under inspelningen varit problematisk med dålig ljudkvalitet som följd. Därför har sammanfattningar
ibland varit det mest lämpliga förfarandet. Det har i praktiken inneburit
att nedskrivningen av intervjun har gjorts samtidigt som jag har lyssnat på
den. Det har också funnits intervjutillfällen där det av säkerhetsskäl inte
har varit möjligt att använda inspelningsutrustningen. Många av intervjuerna har genomförts i osäkra områden i Nairobi och kringliggande slum,
vilket inneburit att jag försökt undvika väcka uppmärksamhet genom att
lägga fram stöldbegärlig teknisk utrustning. Det har också funnits tillfällen
då intervjuer utförts utan inspelning på grund av tekniska problem med
inspelningsapparaturen. Både vid de tillfällen inspelning genomförts och
vid tillfällen då intervjuer utförts utan inspelning har nedtecknandet av
intervjun gjorts i anslutning till intervjutillfället.
Sammanlagt har möten med 104 individer genomförts. Detta material består av intervjuer och samtal med både användare av tjänsterna och
anställda på olika nivåer inom de nämnda organisationerna. Här finns
dokument som är resultat av intervjuer och deltagande observation.
Det empiriska intervjumaterialet består av insamlade subjektiva upplevelser. Det är självbilder, hur man vill bli uppfattad och beskrivningen av
den egna personen samt hur livssituationen upplevs som är det intressanta i
denna studie. Även organisationerna producerar symboliska representationer
genom sina praktiker och genom den ”anda”, dvs. den kultur, som präglar
verksamheten. Denna tar sig uttryck via medarbetare och medlemmar/användare av tjänsterna. Det är användarna som fokuseras i studien men den
upplevda verklighet informanterna beskriver speglas av organisationerna,
deras verksamhet, av organisationernas medarbetare och deras beskrivningar
av verksamhetens villkor.
Metodologiskt operationaliseras begripliggörandet av de strukturer som
34 Första besöket 2001 gjordes i samband med studier på grundnivå. Under denna
fältresa etablerades kontakter och fältkännedom. Dokumenten som det hänvisas till
i studien har uppkommit under fältresor genomförda 2002 och 2006.
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påverkar en mikrofinansanvändares handlingsutrymme genom ett hermeneutiskt tillvägagångssätt och med hjälp av etnografisk materialinsamlingsmetod.
Inom hermeneutiken fokuseras meningsskapande mänskliga aktiviteter i form av handlingar, utsagor eller på innebörder i texter. Dessa mellanmänskliga aktiviteter utgör det hermeneutiska forskningsmaterialet.
Metodiskt kan det hermeneutiska tillvägagångssättet sammanfattas med en
arbetsföljd: återge–förklara–förstå, men inte hur världen faktiskt är utan
snarare hur den upplevs av dem som utgör undersökningens objekt.35

Intervjusituationerna

Informanterna är användare av småskaliga finansiella tjänster. De flesta
har minst en inkomstbringande verksamhet. Bland informanterna finns
till exempel personer som driver småskalig handel av olika slag. Här finns
också individer som försörjer sig i huvudsak på jordbruk. Inte sällan bedrivs
småskalig handel i kombination med någon form av jordbruk. En del av
dem bedriver sina verksamheter under formella former, andra kan betraktas
som tillhörande den grå eller svarta ekonomiska sektorn. Bland informanterna finns familjeförsörjare av båda könen.
Den etnografiska datainsamlingen har gjorts under de mest skilda
förhållanden. Många intervjuer och samtal har genomförts på de olika
organisationernas kontor. Intervjuer har också bedrivits genom att jag följt
med personal från de olika organisationerna för att besöka medlemmar och
därigenom fått möjlighet att intervjua och samtala med mikrofinansanvändare. Besöken har antingen skett i deras hem eller på deras arbetsplats.
Ibland har personerna varit förberedda på besöket och vid andra tillfällen
har vi kommit oväntat. Oavsett platsen har en del intervjuer skett med
organisationspersonal närvarande. Då har personalen ibland suttit tyst
men det var vanligare att intervjun utvecklades till gruppsamtal där både
användare och personal bidrog med sina upplevelser och synpunkter. Andra
intervjuer och samtal har skett utan personals närvaro men då har jag först
blivit introducerad av personalrepresentanter.
En viktig aspekt är att intervjusituationerna sällan har lagts upp som
regelrätt bokade möten där frågor ställts i samma ordning vid varje tillfälle.
Det har varit centralt att låta både personalen och användaren själva presentera sig och sina syften. Upplägget har varit att låta både organisationsrepresentanter och mikrofinansanvändare själva lyfta fram hur de vill bli
betraktade och hur de upplever sina villkor. Jag har vid varje möte försökt
ta fasta på samtalets karaktär såtillvida att låta intervjupersonen presentera
35 Se exempelvis Ödman (2007).
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sin bild av sig själv, eller personalens presentation av vad de uppfattar vara
organisationens uppgift. Många gånger har jag låtit samtalet ta sin utgångspunkt i varför intervjupersonen befinner sig på platsen där vi ses.
Ibland har jag deltagit i möten där personalen haft andra syften. Vid
dessa tillfällen har jag kunnat observera interaktionen mellan organisationen och användarna men ofta har detta också kunnat kombineras med
samtal och en intervju med användare. Det har också funnits tillfällen då jag
har varit närvarande vid internutbildningar och vid olika mötessituationer
mellan medlemmarna och personalen. I enstaka fall har kontakten mellan
mig och informanten upprättats genom andra kanaler än dessa organisationer, men i de flesta fallen har organisationerna utgjort den nödvändiga
”dörröppnaren” som gjort det möjligt för mig att samtala, intervjua och
observera individer som utnyttjar mikrofinanstjänster.
Organisationerna har varit studiens praktiska utgångspunkt. Det innebär också att urvalet av dem jag har talat med har gjorts med hjälp av
organisationerna och deras personal. Även om organisationerna påverkat
vem jag fått tillgång till har det inte hindrat intervjupersonerna att ge mig
sin historia och referera till sina livsvillkor på ett sätt förenligt med undersökningens syfte och frågeställningar. Hur organisationerna gjort sitt
urval har varit en del av det som jag har studerat. Jag vill också tillägga att
organisationerna har presenterat mig för medlemmar som de själva klassificerat som representativa för just deras användare.36 Detta tillsammans
med att de också låtit mig träffa användare som inte klarat att leva upp till
det finansiella kontraktet, stärker min uppfattning att organisationernas
inflytande över urvalsprocessen inte påverkat studiens resultat negativt. De
individer jag mött måste betraktas som olika i den grad de uppnått ekonomisk framgång genom de tjänster de fått genom organisationerna. De
har på många sätt skilt sig från varandra vad beträffar livssituation. Deras
gemensamma nämnare har först och främst varit att de använder sig av de
finansiella tjänster dessa organisationer erbjuder. I de fall där jag talat med
individer framhållna som förebilder för andra i organisationen har deras
beskrivningar haft ett värde för undersökningen eftersom den syftar till att
undersöka produktionen av normer och värderingar.

36 Varje organisation har sina uppsatta mål för sin verksamhet och utifrån vilka mål de
har refererar de till sina användare/medlemmar som mer eller mindre lyckade utifrån
målsättningen. Jag har haft möjlighet att få tillgång till att träffa medlemmar från,
utifrån organisationernas definition, alla kategorier.
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Arbetsfältet

Mitt arbetsfält har varit det rum som upprättats av dessa tre organisationer
genom de tjänster de erbjuder. Mina informanter har varit organisationernas användare och målet med intervjuerna har varit att förstå hur användare
påverkas av tillhörigheten till olika organiserade sociala miljöer. Detta omfattar också organisationerna och hur de kan fungera som sociala miljöer
för användarna.
Undersökningens arbetsfält, dvs. det avgränsade område som omfattas av forskningsprojektet, är ett resultat av hur jag har valt angripa den
problematik jag vill studera. Det är ett fält i forskarens mening och det är
frågan om en infallsvinkel bland många andra. Valet av detta perspektiv är
avhängigt det teoretiska ramverket samt de centrala frågeställningarna och
syftesformuleringen.
Fältet som plats för etnografisk datainsamling har antropologisk förankring. Antropologin har historiska metodologiska erfarenheter av tillväga
gångssättet jag använder. Detta inte minst genom ämnets praktik och ämnesmässiga förhållningssätt till fältet som vetenskaplig konstruktion. Den
klassiska etnografiska insamlingen i enlighet med antropologisk tradition,
innebär ett ideal att hitta en avskild grupp människor som lever tillsammans
och nedteckna samt presentera denna grupps levnadsvillkor och de kulturella
yttringar som råder.37 Den avgränsade gruppen utgjorde en förutsättning
för den deltagande observationen. Antropologen Bronislaw Malinowski
kan betraktas som den deltagande observationens initiala förespråkare. Den
deltagande observationen innebar ett ideal där fältarbetet bedrivs under lång
tid och där antropologen förväntades ta del av vardagens göromål med en
strävan av att bli accepterad som medlem av gruppen som studeras.
Det avgränsade fältets faktiska existens kan dock ifrågasättas. Dessutom
är den deltagande observationen inte oproblematisk. Inte minst genom att
begreppet inkluderar idéer om skillnader mellan den som studerar och de
som ska studeras.38 Det avgränsade fältet måste betraktas som en av forskaren skapad konstruktion snarare än som en faktisk plats, fri från inflytande
utifrån.39 Den deltagande observationen som metod rymmer också en
problematik. Är det möjligt att etablera en position som tillåter en inifrånförståelse i en annan grupp än den forskaren själv tillhör? Dessutom: om en
sådan förståelse kan betraktas som möjlig, kan man ifrågasätta möjligheten
att observera det forskaren blivit en del av.40
37
38
39
40
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Josephides (2003) s. 56.
Gupta och Ferguson (1996) s. 17; Clifford (1996) s. 199.
Gupta och Ferguson (1996); se också Passaro (1996) s. 161.
Gupta och Ferguson (1996) s. 32.

Detta implicerar också olika politiska dimensioner, såsom maktperspektivet. Det finns en postkolonialistisk diskussion kring de etnografiska
representationerna kring vad det innebär att forskare från den rika delen av
världen tar sig rätten att studera, tolka och publicera sin förståelse av dem
med betydligt sämre förutsättningar att representera sig själva.41
I praktiken, när fältarbetet görs, är maktrelationen inte lika given på så
sätt att den som har mest ekonomiskt utrymme skulle besitta en position
av överläge eller att detta skulle innebär oinskränkt tillträde till information.
Den holländske antropologen Barak Kalir belyser detta.42 Han redogör
för förutsättningarna för sitt fältarbete och studium av illegala latinamerikanska invandrare i Israel. I sin position som utforskare av en grupp som
vistas i Israel under osäkra omständigheter blir hans studies förutsättning
att han lyckas upprätta ett förtroende mellan sig och informanterna – ett
förtroende som visade sig vara långtifrån lättvunnet och som krävde kontinuerlig demonstration av att han förtjänade förtroendet.43 Kalir förklarar
processen genom att relatera till Bourdieus fältteori och menar att han i
sin position som forskare i denna grupp ständigt tvingades visa sig som
bärare av ”rätt” värderingar för att få tillgång till den information som han
önskade.44 I denna situation var maktrelationen inte till fördel för honom.
På sätt och vis skulle man kunna säga att Kalir blev ”påtvingad” ett deltagande för att göra observationen möjlig. Detta gäller inte varje etnografisk
datainsamlingsprocess. Som jag ser det operationaliseras den etnografiska
insamlingen genom det rum som skapas mellan informanterna och forskaren. Detta rum är beroende av yttre omständigheter såsom exempelvis
vad som utgör studiens förutsättning och ”dörröppnare” vars konstitution
utgör hur datainsamlingen i praktiken kan genomföras.
Ett deltagande är inte alltid nödvändigt för att observation ska vara möjligt. Den portugisiske antropologen Ruy Llera Blanes diskuterar liknande
frågeställningar som Kalir. Blanes studerar olika Filadelfiaförsamlingar med
särskilt intresse för romska medlemmar och deras kulturella inflytande.45
Blanes upplevde att hans icke-medlemskap och faktumet att han inte delade tro med dem han studerade, tvingade honom att vidta olika strategier
för att komma åt den information han önskade. Genom de strategier som
utvecklades blev sedan hans brist på tro ett utrymme för kommunikation
som visade sig viktig för studien som helhet.46
41
42
43
44
45
46

Said (1989) s. 208, Fabian (1990), van Dijk och Pels (1996).
Kalir (2006).
Kalir (2006) s 241.
Kalir (2006) s. 241.
Blanes (2006).
Blanes (2006) s. 224.
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Båda dessa författare belyser det jag vill kalla rummet som skapas mellan
forskaren och informanten. Det är i detta rum undersökningen bedrivs.
Detta innebär att det etnografiska insamlingsarbetet är en process där det
empiriska materialet utkristalliseras i utrymmet som uppstår mellan mig
och informanten.

Rummet och positionen

Miljön för studien har inneburit relativt litet utrymme för mig att styra
förutsättningarna för hur intervjuerna och samtalen gick till. För att få
tillgång till så mycket information som möjligt blev min strategi att vara
så anpasslig som möjlig. Detta genom att försöka vara lyhörd mot de som
öppnade dörrarna för mig och försöka vara smidig för att inte bli en belastning för dem. I praktiken var det en tidsödande process och en övning i
ödmjukhet och tålamod. En stor del av tiden i fält gick till att vänta, att
lyssna och visa intresse för organisationspersonalen. Målet för väntan var
att hitta öppningar som gjorde samtal med användare och personal möjliga
under otvungna former. Min uppfattning var att jag inte hade mandat att
som utomstående komma och begära tid från deras verksamhet. Istället blev
målet att bygga upp vänskapliga relationer och att finnas synlig, närvarande
och på så sätt agera inbjudande mot dem jag mötte med målet att få tillgång
till deras tid.
I utbyte mot deras tid gav jag gott om utrymme till var och en som ville
få svar på nyfikna frågor och att jag skulle delta i samtal om den miljö jag
kom ifrån. Dessutom tog jag mig tid till att lyssna på deras umbäranden.
Den generella uppfattningen var att många såg det som en positiv upplevelse
att få prata om sina liv, sina problem och glädjeämnen inför någon som
visade stort intresse. Samtidigt innebar detta att jag ibland upplevde mig
integritetslös såtillvida att min brist på tid sällan respekterades. Dessutom:
Eftersom jag i gengäld bara kunde ge min person och min tid, accepterade
jag nästan alltid att ”visas upp” i olika sammanhang där informanter gärna
ville visa omvärlden att de kände mig. Åtskilliga dagar gick åt att dricka
traditionellt kenyanskt te med mjölk och socker – eller läsk, och svara på
frågor om Sverige och den kultur jag representerade. Lika mycket tid gick
åt till att visas upp för grannar, släktingar, församlingsmedlemmar och olika
strategiska personer i omgivningen. Detta gjordes ibland på ett sätt där föga
hänsyn togs till mina behov eller känslor. Många gånger blev jag tvungen att
hålla oplanerade och oförberedda tal, till exempelvis grupper av medlemmar
av en organisation, till skolklasser, vänner eller till församlingsmedlemmar
i någon kyrka.
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Detta var ofta känslomässigt krävande, inte minst eftersom jag ständig
stack ut med min hudfärg och jag ständigt kände mig iakttagen. Mitt val
att ”aldrig säga nej”, att agera och välja en förhållandevis integritetslös roll
innebar många möten där människor släppte in mig i deras privata domäner på ett utlämnande sätt, och detta gynnade mina vetenskapliga syften.
Baksidan var samtidigt en extremt påfrestande tillvaro där jag upplevde stor
ensamhet och utsatthet och dessutom hamnade jag i farliga situationer som
i sin värsta form innebar sexuella trakasserier av hotfull karaktär.
I det intresse som generellt visades min person, tillsammans med den
roll jag valde att ta, upplevdes jag ofta som lite udda. Jag fick ofta en känsla
av att de uppfattade mig som yngre än jag var. Bland de första frågorna jag
fick av dem jag mötte fanns den om min civila status, dvs. om jag var gift.
Efter att jag hade svarat att jag var gift ville de veta om jag hade barn. Mina
svar fick dem ofta att höja på ögonbrynen.
Det fälldes ofta kommentarer om att nästa gång ville de se mig komma
tillsammans med min man och våra barn. Därför var det med viss lättnad
jag reste ned till Kenya en tredje gång och samtidigt var synbart gravid. Särskilt kvinnorna reagerade på ett sätt där de insinuerade att jag åtminstone
snart skulle bli invigd i hur det är att vara kvinna. Å andra sidan fick jag
samtidigt kommentarer om hur de uppfattade västerländska kvinnor som
helhet, dvs. att vi inte behövde dela våra afrikanska systrars umbäranden i
samband med barnafödslar och att de flesta av oss väljer att förlösas med
kejsarsnitt som en bekväm lösning. Detta var kommentarer jag tolkade
som ett uttryck för att de upplevde en skillnad mellan mig och dem som
ett led i min priviligerade ställning som vit kvinna från ett land med god
ekonomi. Samtidigt innebar detta inte att min position i relation till dem
alltid betraktades som överordnad.
Allt detta låg sedan till grund till hur jag hanterades socialt. Jag behandlades ofta som en ”lillasyster” som behövdes tas hand om. Informanterna
såg som sin uppgift att se till att jag blev informerad om allt jag ville veta.
Detta gav mig ett fördelaktigt utrymme att ställa mina frågor fritt utan att
oroa mig för att ställa ”fel” fråga. Eftersom jag uppfattades som anomali,
som något från början underligt, ursäktades min frågvishet och man behandlade mig med överseende.
I mötet med informanterna bjöds jag in som en som behövde invigas i ”det
riktiga livet”. Många informanter underströk sin inbjudan in i deras liv genom
att önska mig välkommen tillbaks, fråga om jag inte borde flytta till Kenya
och ibland till och med att erbjuda mig att bo hemma hos dem. De försökte
understryka vår upprättade sociala intimitet genom att sudda ut de gränser
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som skiljer oss åt och jag fick en känsla av att de försökte hitta ett förhållningssätt till mig där min person inkorporerades i deras mentala livsvärld.47
Samtidigt kunde denna roll svänga över till att handla om deras behov,
kanske allra mest som ett resultat av deras nöd. Jag fick ofta frågor om
jag kunde hjälpa till ekonomiskt, om jag kunde bidra till att betala till
deras barn universitetsutbildning eller andra angelägenheter. Kopplingen
mellan den sociala relationen och det ekonomiska utbytet var inte bara
synlig i deras relationsskapande process gentemot mig utan skulle visa sig
generellt gälla i deras sociala relationer till varandra. Därför betraktade jag
detta som ett resultat av deras relationsbygge till mig och som ett resultat av
deras förväntningar av mig som vit person där min hudfärg, vid ytlig social
kontakt, kopplades till en förväntad resursstyrka hos mig.

Disposition

Avhandlingen är indelad i två delar. Den första består av kapitel 1 till 4. Där
finns bakgrund, empiriska analyser och slutsatser som utgör en plattform för
avhandlingens andra del, bestående av kapitel uppbyggda främst kring det
empiriska materialet inhämtat på plats i Kenya. Denna inledning presenterar syfte, frågeställningar, metod och teoretiska utgångspunkter. Kapitel 1–2
innehåller kontext som är central för de senare empiriska kapitlen. Kapitel 3
och 4 innehåller empiriskt analys men dessa kapitels slutsatser utgör också
en viktig plattform som de övriga empiriska kapitlen tar avstamp från. Kapitel 3 analyserar vilka normer det internationella mikrofinanskonceptet,
representerade av Concultancy Group to Assisting the Poor (CGAP), har.
Tyngdpunkten ligger vid hur CGAP framställer hur mikrofinansinsatserna
bör bedrivas. I kapitel 4 undersöks CGAP med syfte att analysera hur fattiga människor beskrivs samt på vilket sätt småskaliga finansiella tjänster
förväntas ge dem möjlighet att förbättra sin levnadsstandard. I både kapitel
3 och 4 används offentliga dokument från organisationens hemsida.
Med kapitel 5 börjar avhandlingens andra del. Här undersöks mikrofinansorganisationernas strategier för att bygga symboliskt kapital och
mitt syfte är att undersöka betydelsen av detta för den relationsskapande
processen mellan organisationerna och mikrofinansanvändarna. Kapitlet
fokuserar hur representanterna för organisationerna förmedlar bilden av
organisationernas verksamhet genom att referera till olika former av symboliskt kapital. Kapitel 6 undersöker hur organisationerna överför normer
47 Min erfarenhet påminner om de fälterfarenheter som Deborah Amory beskriver i
en artikel där författaren poängterar hur hennes position och hur den uppfattas är
talande för de existerande rådande strukturerna i Kenya där hon gör sitt fältarbete.
Amory (1996) s. 113.
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till sina användare. Det centrala är vilka uttryck överföringen tar sig i de
olika organisationerna. I kapitel 7 undersöks hur organisationernas och
individernas handlingsutrymme påverkas av de normer de representerar.
Tyngdpunkten är frågan om hur normer både utgör resurser och begränsningar för vilket agerande som är möjligt, utan att det blir på bekostnad av
det symboliska kapitalet. I kapitel 8 behandlas hur mikrofinansanvändare
uttrycker sitt symboliska kapital. Detta undersöks med betoning på hur
individerna använder sig av sociala sammanhang med syfte att framhålla
sig vara bärare av särskilda normer. I kapitel 9 problematiseras det internationella mikrofinanskonceptets utgångspunkt att finansiella tjänster skapar
större handlingsutrymme för fattiga människor. I kapitlet behandlas den
komplexitet det innebär att vara fattig och att detta också påverkar i vilken grad mikrofinansanvändarna är ekonomiskt beroende av sitt sociala
kapital och sociala sammanhang. Kapitel 10 syftar till att ytterligare fördjupa förståelsen för den komplexitet det innebär att vara fattig. Detta görs
genom att undersöka kopplingen mellan smak och sociala sammanhang
och hur dessa sammanhang genom normer påverkar smakpreferenser vilket
inverkar på hur en individ hanterar sitt ekonomiska kapital. Avhandlingen
avrundas i kapitel 11 där jag återgår till utgångspunkterna som finns i mikrofinanskonceptet som metod för att bekämpa fattigdom. Jag slår fast att
utifrån begreppsanvändning och verklighetsbeskrivning av fattigdom och
fattiga människor i internationella mikrofinanssammanhang är det många
aspekter som går förlorade. Detta får konsekvenser för hur man bedömer
effekterna av mikrofinansinsatserna. Risken är att man därigenom bortser
från olika aspekter av mikrofinansorganisationerna som faktiskt har betydelse för mikrofinansanvändarna.
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del 1

kapitel 1

Kenya

S

yftet med detta kapitel är att ge en kontext till avhandlingens problematiseringar och frågeställningar. Det innebär att jag här bland annat presenterar specifika geografiska och ekonomiska omständigheter som utgör
ramar för landets övriga förhållanden. Eftersom betydelsen av etnicitet har
en framträdande roll när Kenyas historia, ekonomi och politik diskuteras,
behandlas även detta här. Kyrkans roll diskuteras utförligt eftersom kyrkan
och religionen har en framträdande roll för studiens organisationer och landets befolkning. Dessutom beskrivs två centrala samhälleliga fenomen med
både formell och informell karaktär, såsom självhjälpsgrupper, Harambee,
och, de informella kredit- och sparcirklar som i Kenya kallas Merry-gorounds.

Kenya som plats

Kenyas terräng kännetecknas av slättlandskap med en höglandsplatå som
delas av Rift Valley och med ytterligare en platå i väster. Höglandsplatåerna
består av tropiskt fertila miljöer som lämpar sig väl för jordbruk. Låglandet
och Rift Valley har ett torrare klimat och en miljö bestående av savann och
ökenlandskap. Periodvis drabbas landet av svår torka och under regnperioder av omfattande översvämningar.
Landet är rikt på olika naturresurser men dessa resurser innebär också
begränsningar när människans behov ställs mot naturens förutsättningar.
Landets geografi spelar en viktig roll, inte minst genom sin hamn för
sjötransport som utnyttjas av kringliggande länder utan egen kuststräcka.
Även Kenyas internationella flygplats är en viktig logistisk knutpunkt för
varu- och persontransporter till andra länder i Afrika. Många organisationer
och internationella organ har också valt att förlägga sina kontor i Nairobi;
Kenyas huvudstad är en internationell mötesplats för många institutioner
med östafrikansk förankring.
Kenya har ekonomiska förutsättningar och begränsningar genom sin
geografi. Städernas utbredning och befolkningen som sådan kan betraktas som ekonomiska resurser. Samtidigt är de också begränsande faktorer
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eftersom de medför belastningar på miljön med följdeffekter som brist på
tillgång till rent vatten och utträngningseffekter på djurlivet. På samma sätt
är landets stora artrikedom både en resurs och en begränsande faktor för
expansionen av städer och ekonomiska intressen. Landets djurliv innebär
genom turistindustrins exploaterande stora inkomstmöjligheter. Samtidigt
är det ständiga avvägningar mellan behovet av mark för att täcka befolkningens behov av bostäder, jordbruksytor och andra inkomstmöjligheter
som kräver fysiskt utrymme och de vilda djurens behov av tillgång till bete,
vattendrag och strövområden. Undersökningen omfattar organisationer
och individer verksamma och bosatta i Nairobiregionen och i Mt: Kenyaregionen. Dessa två anses vara landets ekonomiskt starkaste regioner genom
bland annat befolkningstäthet och hög ekonomisk omsättning i Nairobi
respektive produktion av jordbruksprodukter i de bördiga, höglänta geografiska områdena.

De som lever i Kenya

Den kenyanska befolkningen är i hög grad verksam inom jordbrukssektorn.
Av den arbetande befolkningen är 75 % engagerade i och beroende av jordbrukssektorn och 25 % arbetar i den industriella respektive servicesektorn.
40 % av den arbetsföra befolkningen beräknas vara arbetslös. Jordbrukssektorn bidrar till 24 % av landets samlade inkomster, industrin med 17 %
och servicesektorn med 60 %.48
Enligt IMF:s landsrapport råder stora ekonomiska klyftor mellan människor. Dessa klyftor visar sig regionalt mellan högländerna som har relativt
goda resurser medan nordöstra, västra och kustregionen har bristande resurser. Samtidigt menar IMF att även på enskilda platser i områden som
generellt har jämförelsevis goda resurser råder en mycket ojämn fördelning.
Detta är beroende av landets samhälleliga utveckling och avspeglas i Kenyas
turbulenta politiska historia.
Enligt statistik från 2001 råder en ansenlig skillnad mellan de fattigaste
48 Detta är cirkauppgifter. Man bör också vara observant på vad som finns bakom
uppgifterna. Att 75 % av befolkningen är engagerade i jordbrukssektorn innebär inte
nödvändigtvis att dessa kan överleva på de inkomster som det ger. Även bland de
40 % av de arbetsföra som registrerats som arbetslösa finns de som är engagerade och
beroende av jordbruk. Detta gäller även dem som försörjer sig i övriga sektorer, dvs.
även om man har en anställning inom industrin eller inom serviceyrken så är det
tämligen sannolikt att man har någon form av kopplig till jordbrukssektorn genom
antingen egen småskalig odling eller genom personer i familjen som ägnar sig åt småskalig odling och förser andra i familjen med livsmedel etc., http://data.worldbank.
org/country/kenya 2011-06-05.
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och de rikaste gällande deras konsumtionskapacitet.49 Fördelningen av
konsumtion bland befolkningen beräknas (2007) vara 2 % för de fattigaste
10 % samt 37,2 % för landets rikaste 10 %.50
Kenya har nästan 38 miljoner invånare. Det är en relativt ung befolkning, befolkningsmedianen är ca 18 år. Antal barn per kvinna är beräknat till
4,7 barn. Den beräknade levnadslängden är 56,6 år. Afrika som helhet bär
hela 70 % av världens totala hiv/aidsbörda.51 I Kenya är hiv/aids en bidragande orsak till den låga livsslängden samt förändringar i den demografiska
strukturen. Nästan 7 % eller 1,2 miljoner av befolkningen beräknas vara
drabbade av hiv/aids.52 De afrikanska ländernas erfarenhet av hiv/aids skiljer
sig dock åt. Medan 33 % av Swazilands befolkning är drabbad är mindre än
1 % av Madagaskars befolkning drabbad av samma sjukdom.53
Kenyas befolkning består av över 40 olika etniska grupper. Den största
gruppen är Kikuyu, som utgör ungefär 20 % av befolkningen. Andra större
etniska grupperingar är Luhya 15 %, Luo 13 %, Kalenjin 12 % och Kamba
12 %. Engelska och kiswahili är de två officiella språken men de olika etniska
grupperna har ofta egna språk utöver de officiella. Antalet språk i landet
brukar uppskattas till strax över 40. Många kan sitt eget modersmål, kiswahili och engelska samt har kunskaper i andra etniska gruppers modersmål
beroende på hur deras närmiljö ser ut. Kenya är på alla sätt en mångspråkig
miljö. En annan viktig faktor är graden av läs- och skrivkunnighet i befolkningen. Det uppskattas att i princip alla över 15 år kan läsa vilket innebär
att 85 % av befolkningen är läs- och skrivkunnig. Här finns en skillnad
mellan män och kvinnor eftersom över 90 % av den manliga befolkningen
betraktas som läs- och skrivkunniga medan den motsvarande siffran för
kvinnor är knappt 80 %.54

Landets ekonomi

Kenyas ekonomi vilar på produktionen av oförädlade råvaror, såsom
jordbruksprodukter samt konsumtionsartiklar. Turistsektorn brukar också
nämnas som viktig för landets ekonomi. I huvudsak exporteras råvarubaserade produkter samtidigt som det importeras produkter, såsom maskinoch transportutrustning.55 Kenya beskrivs ofta ha relativt god infrastruktur,
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Omosa & Onjala (2008) s. 77.
Omosa & Onjala (2008) s. 79.
Ndeda (2000) s. 79.
Omosa & Onjala (2009) s. 65–66.
Bigsten och Durevall (2008) s. 37.
http://data.worldbank.org/country/kenya2011-06-05, se också Omosa & Onjala
(2008) s. 67.
55 Detta är inte okomplicerat eftersom obalansen mellan export av råvaruprodukter
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stabil ekonomi och demokratiskt politiskt system. Samtidigt präglas landet
av en problematisk samhällelig och politisk situation i likhet med många
andra länder söder om Sahara.
Tabell 1, BNP per capita i US$ gällande Kenya jämfört med samma uppgifter gällande hela
Afrika och Östafrika, 1970–2008

Källa: National Account Main Aggregates Database, Förenta Nationerna

Tillväxtsiffrorna för den afrikanska kontinenten har generellt beskrivits som
positiva de senaste tio åren. Detta har förklarats med att den senare delen av
1990-talet innebar att många afrikanska länder fick en stabilare ekonomisk
situation och ökad tillväxt. Det är ett resultat av den ökade efterfrågan på
råvaror, med ökande råvarupriser till följd. Samtidigt är det främst de oljeproducerande länderna som uppnått ökad ekonomisk tillväxt under senare
delen av 1990-talet och i början av 2000-talet.56 För Kenyas del har tillväxten
fluktuerat med faktorer som politisk stabilitet, klimatpåverkan, kostnad för
och import av förädlade produkter skapar en ekonomisk sårbarhet i relation till den
internationella prissättningen på råvaror. Historikern Basil Davidson (2001) beskriver hur många afrikanska länder av historiska skäl har cementerats in i en roll som
råvaruexportörer och menar att det har varit svårt för de afrikanska länderna att bryta
detta i relation till det internationella handelsklimatet. En annan faktor som brukar
nämnas för att förklara varför många afrikanska länder fastnat i strukturella problem
där den inhemska produktionen baseras på några få råvaror för export medan den
inhemska konsumtionen först och främst baseras på import av förädlade varor är
hur valutapolitiken har hanterats. Genom alltför högt värderade valutor tenderar
inhemska produkter att vara dyrare jämfört med importerade produkter, vilket leder
till en efterfrågan av det senare på bekostnad av en inhemsk konsumtion. För vidare
diskussion gällande detta se exempelvis Dibua (2003) s. 511.
56 Cheru (2008) s. 29.
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livsmedel, energi och transport etc. Skillnaden mellan exempelvis 2007 och
2008 års tillväxtsiffror illustrerar detta. 2007 års tillväxtsiffror visade en ökning av BNP på 7,8 % jämfört med det föregående året, medan tillväxten
2008 beräknades till en ökning av BNP på 3 %.57 En annan förklaring som
ges till den förbättrade afrikanska ekonomin är ekonomiska reformer.58 Ett
exempel på en reform som har haft betydelse för det finansiella systemet
i Kenya och som påverkat tillgängligheten till krediter var ”Finanssektorsanpassning av krediter”.59 Reformen syftade till att ta bort de existerande
räntetaken samt till att öka omfattningen av regelverken som ett svar på den
bankkris landet genomgick under 1980-talet.60

Förändring över tid

Landet visade goda utvecklingsindikatorer från självständigheten 1963
fram till 1978 då landets första president Jomo Kenyatta avled och Daniel
Arap Moi tog över. Under 1980- och 1990-talen uppvisade landet betydligt
dystrare utvecklingsresultat. Den politiska utvecklingen bidrog till den ekonomiska nedgången och den allmänna misskötseln förstås bäst i ett längre
historiskt perspektiv.
Under britternas kolonialvälde etablerade engelska bosättare sig på
Kenyas högländer. Deras kontakter skedde först och främst med de folkgrupper som fanns i deras närhet. Framför allt kikuyerna, bosatta på de
områden där britterna slog sig ned, upplevde sig alltmer utträngda. Ur detta
missnöje växte en motståndsrörelse fram och detta ledde till Mau Mau
upproret under 1950-talet som inte direkt drev britterna ut ur landet men
som bidrog till att skapa en spricka mellan bosättarna i Kenya och styret
i hemlandet, vilket i sin tur ledde till beslutet att dra tillbaka de brittiska
intressena från landet.61
När den brittiska administrationen inledde avkolonialiseringsprocessen
under 1950-talet upprättades en parlamentarisk struktur. Administrationen
uppmuntrade etableringen av partier som skulle kunna ta över styret. Ur
denna process växte två partier fram: KANU (Kenya African National
Union), vars medlemmar först och främst kom från de större folkgrupperna
såsom kikuyuerna. Kikuyufolkgruppen är bofast först och främst i de hög57
58
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FSD, Summary Report (2010) s. 3.
Bigsten och Durevall (2008) s. 7.
Min översättning av reformen som kallas: Financial Sector Adjustment Credit.
Johnson (2004) s. 252. En effekt av den ökade regleringen och åtstramningen av
den finansiella sektorn har nämnts vara att tillgängligheten av krediter för fattigare
kundgrupper minskade under 1990-talet, se Johnson (2004) s. 279.
61 Lonsdale (1990); Peterson (2001) och Akinwumi (2009) s. 238.
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länta områdena i Kenya, dvs. det ekonomiskt mest utvecklade området.62
Kikuyus hade också haft större tillgång till utbildning och detta ses ofta som
förklaringen till att de var tidiga med att mobilisera sig politiskt och att de
snabbt formerade sig i samband med avkolonialiseringen.63
Det andra partiet, KADU (Kenya African Democratic Union), bestod
av mindre etniska grupper samt av grupper från regioner med sämre ekonomiska förutsättningar. KANU uppfattades som partiet för de välutbildade,
organiserade och kallades därför i folkmun ”För dem som har”. KADU
blev partiet för de mindre etniska grupperna och kallades därför ”För dem
som inget har”. I samband med självständigheten 1963 och det första valet
förlorade KADU som hamnade i en intern kris. KADU:s kris ledde till att
partiet ett år efter självständigheten, uppgick i KANU. De två partierna
slogs helt enkelt ihop.64 KADU:s ursprungliga ledare Arap Moi valdes till
vicepresident. Ett val som förklaras med Kenyattas vilja att skapa brett stöd
för KANU.
Kenyattas mandat varade mellan 1963 och 1978, då Arap Moi tog över
som ledare av både KANU och landet. I ett tidigt skede av Kenyattas styre
präglades de politiska strategierna av tolerans så länge inte regimen hotades. Den senare perioden av Kenyattas styre skulle komma att präglas
av ett auktoritärt styre. Han skydde utmaningar mot sitt ledarskap och
mot KANU:s position som landets ledande parti. Kenyatta uppmuntrade
regionalt ledarskap, inte minst för att regionala ledare kunde dela ansvaret
för att upprätthålla en viss standard för medborgarna. Parlamentet växte
fram med rutiner där representanterna först och främst arbetade med fördelningen av resurserna till respektive hemdistrikt snarare än med generella
politiska sakfrågor.65 Det upprättades en politisk struktur där representanter
premierades för att vara lojala mot regimen och samtidig förankra regimen
ute i provinserna och därmed säkra folkets stöd.66 Detta skapade en politisk struktur av lojala representanter som hade ett visst lokalt ansvar, vilket
minskade risken för opposition mot landets ledare. Dessutom var det en
struktur som syftade till att sprida det politiska styrets inflytande och öka
stödet för detsamma ute i landet.
Kenya har som alla andra länder präglats av sin historia och kan också
betraktas utifrån sin position på den afrikanska kontexten. Perioden från
62 För en historisk översikt av folkgruppen Kikuyus se Fadiman (1973); se också Munene
(2000).
63 Barkan (1992) s. 174.
64 Orvis (1992) s. 156.
65 Barkan (1992) s. 172.
66 Barkan (1992) s. 173.
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1950 fram till mitten av 1970-talet var ekonomiskt gynnsam för många
afrikanska länder. Detta som en följd av den starka tillväxten som rådde
världen över efter andra världskriget. Ekonomihistorikerna Ellen Hillbom
och Erik Green skriver att de afrikanska länderna under perioden 1950 till
1975 hade en tillväxt på 2,4 % per capita och år. Samtidigt uppvisade många
länder en snabb befolkningstillväxt under samma period.67
Den uppåtgående trenden för många afrikanska länder vände under
1970-talet på grund av flera samverkande faktorer: utformningen och funktionen av olika nationers styrelseskick och institutioner, krig och konflikter,
befolkningstillväxt, epidemier, skuldsättningsproblematik och effekten av
förändringar av världsmarknadspriser. Ett sätt att tematisera den negativa
utvecklingen från 1970-talet fram till mitten av 1990-talet är att utgå från
de större kriser som drabbade kontinenten.
Utifrån en historisk aspekt brukar två kriser anses avgörande för den
ekonomiska utvecklingen av den afrikanska kontinenten som helhet: en
på 1970-talet och en i början på 1990-talet. 1970-talets kris kan kortfattat
beskrivas som ett resultat av de grusade förhoppningarna efter avkolonialiseringen, den höga befolkningstillväxten, den avmattande produktionstillväxten samt skuldproblematiken. Produktionen av livsmedel utvecklades
inte i linje med befolkningstillväxten utan stagnerade, med följd att många
länder fick låna för att kunna köpa mat åt sin befolkning.68 Under 1970-talet var det förhållandevis lätt för afrikanska nationer att få internationella
lån men när världen drabbades av generell ekonomisk nedgång höjdes
räntorna. Tillsammans med att även länderna söder om Sahara drabbades
av den internationella ekonomiska nedgången blev det svårt, och för vissa
länder omöjligt, att ens betala räntorna. I mitten av 1980-talet var de afrikanska ländernas utlandsskulder tre gånger så höga som ländernas samlade
exportintäkter.69
Under 1990-talet drabbades många länder på den afrikanska kontinenten av hungerskris och politisk instabilitet samt bakslag på utvecklingsreformer och inte minst av effekterna av strukturanpassningsprogrammen
vidtagna som svar på 1970-talets kris.70 Efterfrågan på afrikanska produkter
och råvaror sjönk under 1990-talet och exporten av vissa produkter var
mindre än importen; detta gällde exempelvis vete.71
Historikern J.I. Dibua menar att det som beskrivs som kriser kan ses
67
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Hillbom och Green (2010) s. 181.
Hillbom och Green (2010) s. 212.
Davidson (2001) s. 246 Se också Austen (2003) s. 243.
Dibua (2003) s. 521.
Hillbom och Green (2010) s. 292.
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som ett negativt förlopp i den afrikanska ekonomiska utvecklingen från
1970-talet och framåt. Dibua menar att grunden till 1970-talets kris lades
under 1960-talet. Krisen var ett faktum under 1970-talet och nådde sin
kulmen under 1980-talet för att sedan följas av en fortsatt försämring för
de flesta afrikanska länderna under 1990-talet.72 Jag vill påpeka att 1970-talets och 1990-talets kriser var del av ett sammanhang och en negativ trend
snarare än cykliska processer med omfattande återhämtning däremellan.
Hillbom och Green beskriver senare delen av afrikansk ekonomisk
historia genom att lyfta fram hur länderna har administrerats. De afrikanska ländernas administrationer har en karaktär av ”grindvaktarstat”.
Detta har historiska rötter och syftar på en struktur anlagd av koloniala
administrationer, där man tog ut skatt på varor transporterade genom
och ut ur landet som ett sätt att kontrollera produktion och säkra landets
intäkter. Detta utgjorde ett alternativ till beskattning av produktion och
handel samt kontroll av producenterna på plats.73 De menar att fram till
mitten av 1970-talet var detta ur ett ekonomiskt perspektiv lönsamt både för
koloniala administrationer och för de ledare som tog över vid frigörelsen.
Grindvaktarstrukturens svagheter uppenbarade sig när produktionen sjönk
och trycket från befolkningstillväxten ökade.
Under 1960-talet etablerades bistånd till de tidigare kolonialiserade
afrikanska nationerna, ett bistånd som har kritiserats för att det inte nödvändigtvis var ”avsett för afrikansk utveckling”.74 Biståndet beräknas ha
varit betydligt större i kapitalvolym jämfört med direktinvesteringarna i
afrikanska länder.75 Biståndet till Afrika har därför kritiserats för att vara
ett sätt att behålla ekonomiskt inflytande över forna kolonier.76 Biståndet
har historiskt sett också avspeglat en världspolitisk situation, särskilt tydlig
under kalla krigets dagar.77 Det har framförts argument för att bistånd
cementerar strukturer och minskar incitamenten för förändring av strukturer och institutioner. Hillbom och Green menar att det inte finns någon
statistik som bevisar att biståndet varken varit bra eller dåligt. De menar
att detta förklaras med att summorna i sitt sammanhang varit jämförelsevis
små och spridda över olika sektorer och områden.78
72 Dibua (2003) s. 509.
73 Hillbom och Green (2010) s. 181.
74 För ytterligare diskussion kring relationerna som skapades mellan forna kolonialiserande länder och dess forna afrikanska kolonier se exempelvis Hillbom och Green
(2010) s. 200.
75 Hillbom och Green (2010) s. 300.
76 Austen (2003) s. 211; Dibua (2003) s. 514; Davidson (2001) s. 246.
77 Hillbom och Green (2010) s. 303.
78 Hillbom och Green (2010) s. 301.
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Kenya klarade kriserna bra jämfört med många andra afrikanska länder.
Ekonomihistorikern Ralph Austen menar att länder som Kenya och Elfenbenskusten, som förde en relativt investeringsvänlig politik, klarade sig
aningen lindrigare undan 1970-talets kris. Samtidig kan man i det kenyanska
fallet se hur detta investeringsvänliga klimat inte hjälpte. Exportintäkterna
blev därför mindre än de samlade utgifterna för import.79
Även om Kenya klarade sig förhållandevis bra under 1970-talets kris
skulle landet, precis som Elfenbenskusten, tvingas söka stöd hos IMF (International Monetary Fund) på grund av skuldsättning, höga oljepriser,
handelsobalans och allmän fattigdom i landet.80
När bristen på utveckling i Kenya idag förklaras nämns ofta problemet med den omfattande korruptionen. Den bidrar till ineffektivitet och
försvårar investeringsviljan i landet. Korruptionen har också inneburit
diskontinuitet i hur ekonomiskt stöd betalats ut av biståndsorganisationer.
Problemet med korruption har uppfattats vara så starkt att organisationer
som IMF vid tillfällen har låst utbetalningar eftersom landets ledning inte
lyckats bedriva antikorruptionsarbetet tillräckligt väl. Ett exempel var när
IMF 1997 beslöt låsa utbetalningarna på grund av korruptionen och landets
lednings bristande förmåga att vidta åtgärder för att minska korruptionen. 81
Kenya har visat sig sårbart också för naturkatastrofer och klimatförändringar. Landet drabbades under slutet av 1990-talet och början av
2000-talet av extrema väderförhållanden som först innebar svår torka som
sedan avlöstes av översvämningar. Detta innebar stora negativa ekonomiska
konsekvenser för jordbrukssektorn och fick också negativa effekter för
landets energiförsörjning. För internationella givare har sårbarheten och
de humanitära konsekvenserna av naturkatastrofer vägts mot bristande politisk vilja att hantera strukturella problem. Som ett exempel på detta gav
IMF särskilt stöd till landet år 2000 för att motverka effekterna av långvarig
torka. Men utbetalningarna stoppades igen 2001 på grund av uteblivna
insatser mot korruptionen. Efter att Daniel Arap Moi 2002 lämnat ifrån sig
makten efter 24 år som president och en ny regering utlovat krafttag mot
korruption återupptog biståndsorganisationer och IMF sitt samarbete med
Kenya. Efter politiska skandaler och bristande åtgärder mot korruption frös
dock många organisationer åter sitt bistånd 2006.82
79 Austen (2003) s. 246.
80 Austen (2003) s. 248.
81 Kenya National Commission on Human Rights (2005) Kenya har haft en relativt
fri press, detta kan också vägas in i helhetsbedömmningen av landets demokratiska
situation, se exempelvis Gadsden (1980).
82 Povety Reduction and Economic Management Unit African Region (2011).
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Kyrkans roll

Religionen spelar en viktig roll för kenyanerna.83 En förklaring till de kyrkliga organisationernas betydelse är att de historiskt tagit stort ansvar för
hälsovård och utbildning. Under 1800-talet genomfördes detta praktiskt
genom etablerandet av missionsstationer. Att tillhandahålla hälsovård och
utbildning var också ett förtroendebyggande medel mellan missionärerna
och den kenyanska befolkningen.84 Teologen Ogbu U. Kalu menar att konsekvenserna av missionärernas utbildningsprogram var tillkomsten av en
elit som fick till uppgift att sprida religionen vidare bland de sina men som
samtidigt inte fick något större inflytande i den kristna organisationen.85
Den koloniala administrationen värdesatte att kyrkorna tog ansvaret för
denna typ av service.86
I samband med frigörelsen under 1960-talet bjöd den nya regimen
in kyrkorna att ta aktiv del i landets utveckling, med särskilt ansvar för
förmedlande av hälsovård och utbildning till landets medborgare.87 Att de
kyrkliga organisationerna tog detta ansvar innebar en avlastning för staten
som slapp en kostsam administrativ utmaning.
Genom uttalanden av regimens representanter kan man ana en viss ambivalens. Staten såg gärna att kyrkorna tog ansvar för att förse medborgarna
med dessa nödvändiga tjänster. Samtidigt ogillades det när kyrkan tog ställning för medborgarna mot regimen. Många organisationer som etablerades
under Kenyatta försvann under Moi men kyrkan behöll sin nationella betydelse som aktiv samhällsaktör. Så småningom skulle de också bli den part
som lyckades stå upp för medborgarna i opposition mot regimen. Det kan
vara intressant att notera att även de kyrkliga organisationerna dominerades
av de etniskt dominerande grupperingarna såsom kikuyus.
De kyrkliga organisationerna har historiskt spelat rollen som intermediär. Under 1800-talet och i början av 1900-talet agerade kyrkan och dess
representanter brobyggare mellan den koloniala makten, de vita nybyggarna
och den kenyanska svarta befolkningen.88 Historikern Galia Sabar menar
att den roll som intermediär kyrkan tidigt antog i Kenya kommit att bestå.
Under den koloniala tiden intog kyrkliga organisationer en lågmäld profil
och kritiserade inte regimen trots att de på nära håll såg hur befolkningen
83 I landet räknas 45 % av befolkningen vara protestanter, 33 % katoliker, 10 % muslimer
och ca 10 % tillhöra olika traditionella trosinriktningar.
84 Sabar (2002) s. 28.
85 Kalu (2009) s. 138–139.
86 Adekunle (2003) s. 583.
87 Sabar (2002) s. 2–66.
88 Sabar (2002) s. 27; Lewis (2000) s. 169; Davidson (2001) s. 34.
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drabbades av de politiska besluten. Det var först i ett senare skede kyrkorna
tog en aktiv roll och försvarade befolkningen mot den koloniala regimen.89
Under 1970-talet var utrymmet litet för kyrkorna att kritisera den
samhälleliga och politiska utvecklingen. Vid de tillfällen då kyrkornas representanter uttryckte sig på ett sätt som kunde tolkas som kritiskt blev de
av makten också uppmanade att inte anmärka på landets styre.90 Kenyatta
uttalade sig i ett tal där han menade att kyrkan skulle passa sig för att kritisera styret eftersom landet befann sig i en känslig uppbyggnadsprocess.91
Under 1980-talet intog kyrkan en mer samhällskritisk roll samtidigt som
den möttes av hårt motstånd från regimen.92
En aktör av stor betydelse är paraplyorganisationen National Council
of Churches of Kenya (NCCK). Den syftar till att främja samarbete kristna
organisationer emellan i frågor som omfattar såväl mission som kyrkornas
deltagande i samhällsdebatten.93 NCCK var bland de första att kritisera
regimen under Moi. Medlemmar valde då att lämna NCCK av rädsla för
att uppfattas som illojala mot regimen.94
Att kyrkans och NCCK:s inflytande inte uppskattats av regimen vittnar
inte minst händelserna den 7 juli 1997 om. NCCK organiserade då en
demonstation i Uhuruparken i centrala Nairobi. Demonstrationen hade
fått tillstånd av polisen men ändå kallades militär in, som med våld och
brutala metoder splittrade folkmassorna. Militären öppnade eld och kaos
utbröt. President Moi utpekades som ansvarig för incidenten, där ett antal
civila och representanter från kyrkorna fick sätta livet till.95
År 2001 publicerades en artikel i en av de ledande dagstidningarna där
president Mwai Kibaki uttalade sig negativt om kyrkorna och i artikeln beskrivs hur kyrkorna i mångt och mycket agerade som kommersiella affärsverksamheter.96 Historikern Julius Adekunle diskuterar kristendomens roll
för afrikansk politik och socialhistorisk utveckling och menar att religionen
och kyrkorna spelat en aktiv roll på många platser i Afrika. Spänningen
mellan politiska och religiösa krafter är inte något som är unikt för Kenya.97
Adekunle menar att man i Afrika refererat till politik som ”ett smutsigt
89
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Sabar (2002) s. 40.
Widner (1992) s. 191.
Sabar (2002) s. 71.
Sabar (2002) s. 2.
http://www.ncck.org/ 2010-11-22.
Widner (1992) s. 191.
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spel” från vilket de kristna skulle hålla sig borta.98 Detta kan tolkas som att
kyrkan försökt markera en skillnad mellan sig och de politiska aktörerna där
kyrkans representanter vill positionera sig som moraliska.
Genom sin samhälleliga funktion har de kyrkliga organisationerna
bevarat sin starka position i det kenyanska samhället. Den kyrkliga sociala
miljön har blivit ett område att likna vid ett Bourdienskt fält. Här finns
positioner, gemensamma värderingar, konflikter och interna strider. Att det
är ett fält med betydelse och inflytande har också visat sig genom statens
ambivalenta förhållningssätt. Delvis avlastar kyrkorna staten från vissa
samhälleliga uppgifter men samtidigt visar staten genom sitt agerande att
den inte uppfattar de kyrkliga organisationerna som tillförlitliga. En del
av avhandlingens syfte är att undersöka hur intervjupersonerna förhåller
sig till olika sociala miljöer och eftersom kyrkan har en viktig position i
det kenyanska samhället förhåller sig många av de människor som ingår i
undersökningen till denna sociala miljö.

Betydelsen av etnisk tillhörighet

Regionala klyftor, stora geografiska variationer, vitt skilda levnadsförhållanden samt ojämn fördelning av resurserna är viktiga komponenter i
beskrivningen av Kenya som land. Även etnicitet och dess inneboende
problematik är viktig för denna avhandling. Frågan är hur etniciteten ska
förstås och vilken betydelse den har haft för framväxten av landets sociala
och politiska strukturer.
Statsvetaren Donald Wright menar att betydelsen av etnisk tillhörighet
inte ska tas för given eller betraktas som ursprunglig. Istället menar Wright
att etnisk tillhörighet, om inte konstruerades så åtminstone cementerades
under de koloniala regimerna. Att kunna klassificera olika grupper som
tillhörande en specifik gruppering var ett kolonialt behov snarare än ett
behov förankrat i de ursprungliga afrikanska kontexterna.99
För de individer som tillskrivits en viss specifik etnisk tillhörighet finns
anledning att tro att de omges av en mer komplex social miljö än vad som
ofta antagits. Dessutom menar Wright att gränsen för tillhörighet är mer
flexibel och tänjbar än vad som vanligen beskrivs. Han argumenterar också
för att någon som beskrivs tillhöra en specifik etnisk gruppering inte nödvändigtvis behöver ha varit det i flera generationer eller ens i hela sitt liv. Allt
hänger samman med andra sociala och materiella faktorer som levnadssätt
och var personen lever och verkar.100 Wright understryker problemet med
98 Adekunle (2003) s. 589.
99 Wright (1999), se också Davidson (2001) s. 208.
100 Wright (1999) s. 418.
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att använda förklaringsmodeller som använder sig av etniska klassifikationer. Det finns således skäl att problematisera förklaringar till samhälleliga
fenomen utgående från faktorer kopplade till etnicitet.
Problematiken med att värdera betydelsen av etnicitet i den kenyanska
kontexten lyfts också fram av den brittiske historikern John Lonsdale. Han
menar att utvecklingen av en opposition mot det koloniala styret i Kenya
ofta beskrivs med nationalistiska karaktäristika. Lonsdale menar exempelvis
att Mau Mau upproret under 1950-talet i Kenya snarare ska ses som ett
etniskt orienterat fenomen än som ett nationalistiskt fenomen.101 Det Lonsdale pekar på är att den efterkoloniala politiska utvecklingen innebar en
etnifiering av det offentliga livet.102 Detta är ett exempel på hur komplicerad
etnicitet är när Kenyas historia diskuteras.
Med detta vill jag poängtera att etnicitet inte kan betraktas som något
givet och något med lång historisk förankring utan snarare ska ses som
strukturer förstärkta av den samhälleliga och politiska utvecklingen. Det
innebär inte att etnicitet betraktas som oviktigt. Etnisk tillhörighet spelar en
aktiv roll i den kenyanska verkligheten, både strukturellt och individuellt,
men det ska förstås i konstruktivistiska termer. Betydelsen av social tillhörighet har en central plats i undersökningen men utgångspunkten är att
den sociala tillhörighetens sfär är en konstruktion av faktorer som formats
genom en historisk process.

Harambee

Harambee betyder ”dra tillsammans” på kiswahili. De har sina rötter i den
koloniala tiden och kan beskrivas som självhjälpsgrupper. Dessa självhjälpsgrupper initierades under 1930- och 1940- talen för att lösa lokala behov som
kolonialmakten inte tillgodosedde.103 De aktiviteter som genomfördes inom
Harambee var kopplade till behov av infrastruktur och samhällelig service.
Harambee innefattade inte produktion av varor för någon marknad då all
produktion av varor skedde inom ramen för familjen. Aktiviteterna omfattade till en början folkgruppen kikuyus men spred sig och tidiga Harambee
initiativ upptogs även av luos.
Under 1960- och 1970-talen förespråkades harambees med stor intensitet från politiskt håll. Antalet initiativ ökade och de blev sedan ett viktigt
inslag i den lokala miljön. Varje lokal ledare förutsattes ombesörja att sådana
projekt genomfördes på orten. Projekten matchades av regeringen, vilket
bl.a. innebar att de som lyckades bygga en skola senare kunde få statligt
101 Lonsdale (2000) s. 109.
102 Wright (1999) s. 111.
103 Lewis (2000).
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anställda lärare.104 Harambee-traditionen har beskrivits som den, näst efter
kyrkan, viktigaste komponenten i det kenyanska civilsamhället.105
Det är tveksamt om dessa decentraliseringsstrategier utfärdade av regeringen kan ses som demokratiserande processer, eftersom makten stannar
hos den lokala eliten medan majoriteten av lokalbefolkningen får fortsatt
litet politiskt inflytande. Detta politiska system har kritiserats för att följa ett
mönster där personer med betydelse för administrationen gynnats snarare
än att intresset varit att skapa generell regional- och landsbygdsutveckling.
Genom att fördela resurserna till olika lokala eliter och samtidigt hänvisa
dem till sina lokala miljöer, hindrar man olika grupper från att konkurrera
med den nationella eliten.106
I ett initialt skede var Kenyatta på sätt och vis före sin tid med sina
politiska strategier som byggde på ett slags decentralisering och regionalisering av det lokala ansvaret. Denna politik fördes under en tid då den
internationella diskussionen om Afrikas framtid snarare förespråkade en
centralisering av det politiska styret. Centralisering skulle förhindra en
utveckling där de politiska intressena skulle bli alltför beroende av faktorer
som hängde samman med regionala och etniska intressen.107
Samtidigt kan det vara viktigt att poängtera att regionaliseringen under
Kenyatta inte fick utvecklas till ett potentiellt hot mot regimen. Under
1970-talet uppmärksammades hur harambee-rörelsen utnyttjades av olika
särintressen – inte minst politiska. Detta förhållande användes som en förevändning för att reglera harambee-aktiviteterna så att enbart licensierade
aktiviteter tilläts.108 Tidigare hade de skett på lokala politikers initiativ under
relativt fria tyglar. Konsekvensen av regleringen av harambees innebar en
kraftig reducering av (åtminstone de officiella) aktiviteterna.109
Ett av huvudargumenten till varför harambee-aktiviteterna skulle regleras var att de skulle ingå i landets utvecklingsplan. I praktiken innebar det
att licenserna för harambee-aktiviteterna gavs till de dominerande etniska
grupperna och att de fördelades till de områden där dessa grupper fanns
representerade. Det innebar att högländerna (Nairobi regionen) och den
centrala Mt: Kenya regionen gynnades. De nordligare delarna, Rift-valley
och andra områden som befolkades av grupper med mindre inflytande över
regimen, blev lidande.110 Det var dock inte enbart harambee-aktiviteterna
104
105
106
107
108
109
110
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Barkan (1992) s. 176–178.
Barkan (1992) s. 176.
Wunsch (1992) s. 60 Wanyama (2000) s. 110.
Menkhaus (1992) s. 16.
Wanyama (2000) s. 121.
Widner (1992) s. 116.
Sabar (2002) s. 69.

som begränsades centralt. Även andra aktiviteter begränsades av statliga
myndigheter under 1990-talet. Statsvetaren Fredrick Wanyama skriver att
alla politiska sammankomster skulle komma att begränsas under slutet av
1990-talet så till den grad att man till slut började använda begravningssammankomster för att kunna mobilisera sig politiskt. Detta var enligt
författaren inte unikt i Kenya utan förekom även i andra närliggande länder
under samma tidsperiod.111

Merry-go-round

Förutom harambees finns även andra aktiviteter som ofta beskrivs som
informella, dvs. utan statlig kontroll. En sådan aktivitet är användandet
av informella sparklubbar. I internationella sammanhang kallas dessa ofta
Roscas, Rotating and Savings Associations. Sådana existerar världen över
och de verkar under mer eller mindre organiserade och institutionaliserade
former.112 I den lokala kontexten i Kenya går dessa Roscas under benämningen merry-go-rounds. Enligt det kulturella idealet betraktas merry-gorounds som först och främst kvinnligt orienterade aktiviteter. I realiteten
engageras även män.
Dessa aktiviteter består av en grupp personer med förhållandevis nära
band till varandra. De kan vara nära vänner, grannar eller personer från
samma bygd men boende i en större stad. Grupperna består ofta av 10–20
personer och de träffas regelbundet för att bidra med en i förväg bestämd
summa pengar. Sedan fördelas summan så att den tillfaller en gruppmedlem
i taget efter en särskild ordning. Det är inte ovanligt att gruppen upprättat ”spelregler” för hur gruppen ska verka. Det innebär att det kan finnas
skriftliga dokument kring gruppens verksamhet och mötesformer. En
sekreterare, kassör och ordförande kan också vara utsedd.
Syftet är att tillsammans stödja varandra och skapa möjligheter att få
tillgång till en större klumpsumma för olika ändamål som gynnar hushållet. Det är ovanligt att ogifta engagerar sig i denna typ av aktivitet och
merry-go-rounds har en klar koppling till hushållets behov. Det är också
vanligt att kvinnor använder sig av merry-go-rounds där man inte fördelar
klumpsummor utan att man går samman och införskaffar hushållsartiklar
som fördelas till en medlem i taget.
I den kenyanska kontexten, där självhjälpsgrupper såsom harambees har
haft en ekonomhistorisk betydelse, är det inte ovanligt att merry-go-roundgrupperna förhåller sig till detta. Det innebär att det kan finnas ambitioner
att officiellt registrera gruppen hos staten. Att registrera sig innebär möjlig111 Wanyama (2000) s. 121.
112 Seibel (2005).
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het till olika former av statliga bidrag. Det kan också underlätta om man
bestämmer sig för att kontakta någon lokalt verksam internationell NGO
med ett förslag på aktivitet som kan vara intressant utifrån ett fattigdomsbekämpningsperspektiv.
Informella sparklubbar såsom merry-go-rounds kan spåras tillbaks till
åtminstone 1940-talet men dagens merry-go-rounds kan också förstås utifrån
en samtida ekonomhistorisk utveckling. Utifrån ett nationellt sammanhang och finanssektorsperspektiv har det konstaterats att merry-go-roundaktiviteterna ökat i omfattning och användning under 1990-talet. Susan
Johnson är utvecklingsekonom och diskuterar Kenyas finansiella sektor och
konstaterar att informella sparklubbar har blivit vanligare under 1990-talet
som ett resultat av den kenyanska finanssektorns kris, som i sin tur medfört
att det har blivit svårare för allmänheten att få krediter genom de vanliga
bankerna. Hon konstaterar också att det finns starka kopplingar mellan den
sociala kontexten och ägande av exempelvis mark.113
Kopplingen mellan ekonomiska tillgångar och den sociala miljön är
också relevant i frågan om merry-go-rounds. Funktionen av dessa aktiviteter
sträcker sig längre än att enbart svara mot ekonomiska behov. Det handlar
lika mycket om att materialisera sociala relationer och att fylla en social
kontrollfunktion. Detta är påtagligt bland informanterna i denna studie.
Vi återkommer till frågor och kopplingen mellan ekonomi och den sociala
miljön.

Mikrofinans i Kenya

Riktade krediter till särskilda grupper har i Kenya en lång historia. Redan
på 1940-talet fanns program initierade och finansierade av den koloniala
administrationen. Dessa förmedlade finansiella tjänster i form av krediter
till bönder med syfte att stärka deras tillgång till produktionsmedel och
därigenom bidra till ökad effektivitet i jordbrukssektorn.114
Under 1970-talet uppmärksammades den informella sektorn och den aktivitet av småskalig karaktär som var relativt omfattande i Kenya. Företagare
som verkade under informella former uppmärksammades genom särskilda
program. Programmen kallades jua kali vilket betyder ”den heta solen” på
kiswahili. Dessa program var resultat av presidenten Moi och hans uppföljning av informella företagare i Nairobi där presidenten uppmärksammade
de arbetsförhållanden som de informella företagarna verkade under.115 Moi
såg till att olika platser, initialt i Nairobi, försågs med tak av korrugerad plåt
113 Johnson (2004) s. 263.
114 Atieno (1994) s. 10–11.
115 King (1996) s. 1.
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för att dessa open-air-verksamheter åtminstone skulle skyddas från den heta
solen och regnet. Under 1990-talet var jua kali-aktiviteterna också föremål
för internationellt ekonomiskt stöd av exempelvis Världsbanken.116
Genom uppmärksammandet av jua kali-företagarnas exkludering från
den formella ekonomin uppmärksammades samtidigt deras bristande
tillgång till formella finansiella tjänster. I samband med utvärderingen
framkom begränsningar i jua kali. Det konstaterades att de hade begränsad
förmåga att utveckla de ekonomiska volymer som det förväntats under
1980-talet. Erfarenheterna och slutsatserna beredde vägen för de kommande mikrokredit- och mikrofinansprojekten som sedan följde i Kenya.117
Bristen på en enhetlig bild av antalet aktörer som verkar inom mikrofinans och mikrokredit skapar t.ex. skillnaden mellan antalet organisationer
som AMFI räknar med jämfört med den information som exempelvis
den internationella organisationen Consultancy Group to Assisting the
Poor (CGAP) ger. En orsak till skillnaden är att det först och främst är
tillhandahållare av mikrofinanstjänster som registrerar sig hos CGAP
medan organisationerna som registrerar sig hos AMFI inte bara består av
tillhandahållare av mikrofinanstjänster utan också av aktörer som av olika
skäl är intresserade av att hålla sig uppdaterade över vad som händer på mikrofinansmarknaden. Samtidigt förklarar detta inte hela skillnaden eftersom
det är möjligt att åtminstone identifiera en organisation som tillhandahåller
mikrofinanstjänster men som valt att inte registrera sig hos CGAP.
En rapport uppgav att landets mikrofinansorganisationer 1996 nådde
ut till 287 000 personer.118 Samtidigt, för samma tidsperiod, rapporterar en
av denna undersöknings organisationer (Jamii Bora) att de hade ca 150 000
aktiva medlemmar. Antalet aktiva tillhandahållare av liknande tjänster är
många och därför är det rimligt att anta att det egentliga antalet mikrofinansorganisationer var högre. Inte minst eftersom andra organisationer som
kommersiella banker gått in för att ta del av potentiella mikrofinansanvändare genom att börja erbjuda mikrofinanstjänster till nya kundgrupper som
tidigare ansetts för fattiga. Vad det gäller uppgifterna om hur många som
har tillgång till formella finansiella tjänster idag och hur det har förändrats
under de senaste tio åren så är uppgifterna motstridiga.119
116
117
118
119

King (1996) s. 181.
King (1996) s. 189.
Johnson, Malkamaki, Wanjau (2005) s. 4.
Den existerande informationen gällande tillgången på finansiella tjänster och till
vilken grad de når ut till befolkningen är motsägelsefull och osäker. För 2009 har
det uppskattats att ca 23 % av den vuxna befolkningen hade tillgång till formella
finansiella tjänster genom vanliga banker och utöver detta hade ca 18 %, som inte hade
tillgång till banktjänster, tillgång till finansiella tjänster som erbjuds av kooperativ.
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Koordinationen av projekt och banktjänster som kan betraktas vara av
mikrofinanskaraktär, sköts genom olika organisationer såsom Association
of Microfinance Institutions (AMFI) samt kooperativens intresseorganisationer. Dessa paraplyorganisationer vänder sig först och främst till sina
medlemmar och har i princip inget utbyte sinsemellan. Det råder även brist
på informationsutbyte mellan olika givarorganisationer, även om en viss
kontakt finns genom seminarier och workshops.120
AMFI-Kenya rapporterar 33 organisationer i sitt nätverk. Bland dessa
finns organisationer som tillhandahåller mikrofinans, mikrokredittjänster
samt organisationer som inte direkt tillhandahåller finansiella tjänster till
individer men till andra organisationer som gör det. Huvudsyftet med nätverket är att skapa möjligheter för en dialog kring aktuella mikrofinans- och
mikrokreditfrågor samt att ta del av det informationsflöde som omfattar
Kenya inom detta område. I sin målformulering för verksamheten anger
AMFI också att en av huvuduppgifterna är att försöka länka samman så
många som möjligt av mikrofinans och mikrokreditaktörerna som har
verksamhet i landet. CGAP redovisar 19 tillhandahållare av mikrofinans
eller mikrokredittjänster, varav tio är desamma som AMFI-Kenya rapporterar. Syftet med CGAP:s listning av mikrofinansaktörer är att skapa
transparanta rapporteringsformer för att underlätta för kommunikationen
till givarorganisationerna.121
Bland de organisationer som finns i AMFI-Kenya men som inte rapporterar till CGAP finns minst en organisation som ägnar sig åt mikro
finanstjänster. Den organisationen är Jamii Bora, som också utgör ett
Andelen individer som antogs förlita sig uteslutande på informella finansiella tjänster
beräknades till ca 27 % av befolkningen, även det i enlighet med statistik för år 2009.
På Världsbankens hemsida nämns att 70 % av befolkningen beräknas ha tillgång till
finansiella tjänster idag (2010) till skillnad från att 5 % av befolkningen hade tillgång
till finansiella tjänster år 2006. Att beskriva mikrofinansinitiativens exakta utbredning
i Kenya idag är i princip omöjligt. Enskilda organisationer gör egna fragmentariska
uppskattningar av dagsläget men dessa kan inte betraktas som tillförlitliga. Samtidigt
är det svårt att avgöra om det har funnits skillnader i mätmetoden mellan 2006
och 2010. Uppgifterna om ökad tillgänglighet av finansiella tjänster ger inte heller någon detaljerad information om vilka typer av finansiella tjänster som blivit
tillgängliga, dvs. hur fördelningen omfattar tillgängligheten att öppna ett sparkonto
eller tillgängligheten att få ett lån etc. Den stora skillnaden mellan 2006 och 2010 är
antagligen också ett resultat av skillnad i hur man i praktiken har mätt tillgången. För
mer information se exempelvis FDS Summary Report (2010) s. 3 och Alila & Atieno
(2008) s. 151.
120 SCC/ROEA (2005) s. 9.
121 För en överblick i tabellform av vilka kenyanska organisationer som finns registrerade
hos AMFI-Kenya och CGAP se Appendix under rubriken: Mikrofinansorganisationer i Kenya.
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av avhandlingens undersökningsobjekt. De har avsiktligt undvikit att
rapportera till CGAP eftersom de inte anser att det skulle gagna varken
organisationen eller deras medlemmar. Jamii Boras relation till givarorganisationerna bygger på personliga relationer snarare än på standardiserade
former som många biståndsdrivna projekt de följer. Eclof-Kenya tar del av
AMFI-Kenyas nätverk och rapporterar till CGAP.
I Kenya finns andra organisationer och biståndsprojekt vars huvudsakliga aktiviteter inte är mikrofinans eller mikrokredit men som ändå har
integrerat detta i delar av sina aktiviteter utan att det rapporteras vidare
till något paraplyorgan. Därutöver agerar andra aktörer med överlappande
verksamheter och tillhandahåller småskaliga finansiella tjänster vars karaktär i mångt och mycket skulle kunna klassificeras som mikrofinans. Hit hör
kooperativ verksamhet.
I Kenya agerar många kooperativ som förmedlare av småskaliga finansiella tjänster. Dessa organisationer är ofta knutna till vissa yrkesgrupper
såsom lärare, teproducenter, statligt anställda etc. Bland många informanter
i studien hanteras den kooperativa möjligheten som en bland andra där
kooperativ, mikrofinans, mikrokredit betraktas som andra alternativ. Det
innebär att skillnaden mellan de olika aktörerna inte är lika tydlig på mikronivå, bland dem som nyttjar tjänsterna, även om det kan finnas skillnad
mellan de organisationer som omfattas av den internationella biståndsapparaten och dem med en mer självständig roll. Den största skillnaden ligger i
till vilken grad de är beroende av biståndsgivare med särskilda förväntningar
på deras verksamhet. Kirinyaga Tea Growers Sacco Ltd, som ingår i studien,
står utanför både AMFI och CGAP men de relaterar, vilket framkommer
senare i undersökningen, sin verksamhet till mikrofinanssektorn och betecknar sin egen verksamhet som en fattigdomsbekämpande verksamhet.
Gällande regleringen av de organisationer som förmedlar mikrofinanstjänster av olika slag existerar det idag flera olika regleringsformer.122
Från och med 2006 har det pågått en förhandling gällande en särskild
”Microfinance Bill” men dessa förhandlingar avstannade 2008 på grund
av meningsskiljaktigheter mellan centralbanken, regeringens experter och
organisationer som tillhandahåller mikrofinanstjänster.

122 SCC/ROEA (2005) s. 9.
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kapitel 2

Mikrofinans som metod för
fattigdomsbekämpning

M

ikrofinans brukar beskrivas som småskaliga finansiella tjänster
som riktar sig till människor som av olika skäl inte har tillgång till
formella finansiella alternativ.123 Tjänsterna omfattar exempelvis krediter,
sparmöjligheter och försäkringar. De människor som pekas ut som målgrupper beskrivs som fattiga men ekonomiskt aktiva och med behov av
olika typer av finansiella tjänster. De traditionella informella finansiella
tjänsterna beskrivs som osäkra och dyra. Mikrofinansinsatserna syftar till
att ersätta olika informella lösningar, såsom privata kreditgivare och privata
kredit- och sparcirklar. De ska erbjuda bättre tjänster än de osäkra existerande sparformer såsom kontanter förvarade i hemmet, sparande i form av
investeringar i olika föremål eller i boskap.124 Detta kapitel syftar till att ge
en grund för senare diskussioner gällande dessa insatser genom att beskriva
vad mikrofinans som fattigdomsbekämpningsstrategi omfattar samt belysa
hur denna typ av fattigdomsbekämpningsmetod förändrats över tid.

Förändring över tid

1970-talet anges som startpunkten för den moderna mikrofinansrörelsen
och framför allt brukar organisationer från Bangladesh lyftas fram som
den moderna mikrofinansrörelsens pionjärer.125 Organisationen ASA (As123 Det är framförallt brist på tillgänglighet till finansiella tjänster som ligger till grund
för argument som varför fattiga människor behöver mikrofinanslösningar.
124 För en mer utförlig definition och beskrivning av mikrofinanstjänster och mikrofinansanvändare samt de behov som tjänsterna förväntas täcka se exempelvis Robinson
(2001) s. 9.
125 Användandet av finansiella tjänster för att minska fattigdom är inget nytt. Det har
använts sedan 1950-talet genom riktade krediter mot fattiga bönder i fattiga länder.
Generellt blev resultaten av projekten nedslående och de flesta lades ned. Riktade
krediter användes även tidigare än så av koloniala administrationer, även här har
utfallen av projekten varierat i fråga om effekt. En ytterligare sida är att många
höginkomsttagarländer har en historia där finansiella tjänster har vuxit fram över
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sociation for Social Advancement) etablerades 1978 med det ursprungliga
syftet att mobilisera de fattiga i ett försök att ändra förhållandet mellan
landets rika och fattiga grupper. Idag är ASA en bank och betjänar ca 5 ½
miljoner landsbygdsbor.126 En annan mikrofinansorganisation som startade
ungefär samtidigt med ASA är Grameen Bank. Denna organisation har
gjort sig känd inte minst genom att introducera solidariska grupplån där
medlemmarna i en kreditgrupp ansvarar för varandras lån med syfte att
mikrofinansanvändarna ska stödja varandra under återbetalningen men
också som ett sätt att hantera bristen på fast säkerhet för krediterna.
Grundaren till Grameen Bank, Muhammad Yunus, har agerat förespråkare för mikrofinans som fattigdomsbekämpningsmetod och både organisationen och hans budskap har fått stort medialt utrymme. Grameen Bank
fick många efterföljare och metoden att bedriva riktade småskaliga finansiella
tjänster med hjälp av solidarisk grupputlåning har kopierats världen över.
Erfarenheterna i samband med olika mikrokreditprogram och mikrofinansieringsinsatser de senaste 30 åren har resulterat i utveckling och
förändring av de finansiella produkter som olika mikrofinansorganisationer
erbjuder. En sådan förändring är exempelvis övergången från att det under 1970-talet främst var en fråga om att ge fattiga människor tillgång till
krediter till 1990-talet då man istället betonade behovet av olika typer av
finansiella tjänster.127
Det har skett en förskjutning från subventionerade krediter till uppbyggnad av finansiellt hållbara organisationer. Detta har inneburit att fler
aktörer har intresserat sig för att tillhandahålla mikrofinanstjänster till fattiga
kundgrupper. Under 1970- och 1980-talen var främst frivilligorganisationer
(NGO:s) inblandade i att tillhandahålla mikrofinanstjänster. Idag är också
traditionella banker och kommersiella aktörer engagerade. I vissa fall handlar det om NGO:s som transformerats till banker medan det i andra fall är
frågan om banker som utökat sin verksamhet till att också omfatta mikrofinanstjänster riktade mot särskilda kundgrupper. Idag beskrivs mikrofinans
ibland som inget annat än ”retail banking”, dvs. ordinära banktjänster i
form av inlåning och utlåningsmöjligheter för fattigare kundsegment.128
tid och som präglats av en miljö och omständigheter som påminner om de länder där mikrofinansprogram idag implementeras. Dessutom har många av dagens
låginkomsttagarländer en lång historia av (informella) former och lösningar för att
tillgodose människors finansiella behov. I vissa fall såsom exempelvis Indien är det
frågan om historiska erfarenheter på över tre tusen år.
126 Armendáriz och Morduch (2010) s. 1; se också Morduch (1999).
127 http://www.cgap.org/p/site/c/about/2008-10-27.
128 http://www.cgap.org/p/site/c/about/2008-10-27, retail banking är ett begrepp som
omfattar banktjänster till en bred allmänhet medan affärsbanksverksamhet (corpo-
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Erfarenheten av att låna ut till fattiga människor ger stöd för slutsatser
som att fattiga människor utan fasta tillgångar faktiskt är kapabla och villiga
att betala tillbaka krediter med ränta.129 Återbetalningsförmågan hos mikrofinansanvändare har uppmärksammats som uppseendeväckande hög. Den
generella avbetalningsgraden bland mikrofinansanvändare uppgår till mer
än 90 %.130 Denna höga siffra har inneburit att mikrofinansförespråkare dragit slutsatsen att de fattiga, utan varken säkra inkomster eller fasta tillgångar,
är bankable trots sina förutsättningar. Den höga återbetalningsgraden har
varit ett argument för en utveckling av mikrofinansorganisationer i form av
finansiellt bärkraftiga affärsmodeller.131
I en mätning från 2007 uppskattades antalet mikrofinansanvändare
runtom i världen till 154,8 miljoner och antalet tillhandahållare av mikro
finanstjänster beräknades till 3 350. Samtidigt uppskattades ökningen i
världen av antalet organisationer och användare till ca 30 % per år mellan
1997 och 2007.132

Mikrokredit och mikrofinans; gammalt och nytt

Det finns olika återkommande begrepp som implicit syftar på utvecklingen
av mikrofinanskonceptet.133 Exempelvis beskrivs det växande utbudet av
finansiella tjänster riktade till särskilda grupper med olika termer. Det har
talats om framväxten av en mikrofinansindustri vilket syftar på det ökande
antalet mikrofinansorganisationer. Termen mikrofinansindustri inkluderar
framväxten av olika organisationer som arbetar med konceptet på en internationell nivå, framväxten av olika forum där mikrofinans diskuteras,
särskilda utbildningar och utbildningscenter samt mikrofinansexperter.134
En annan term som ofta förekommer är mikrofinansrevolutionen. Termen relaterar dels till det allmänna genomslaget mikrofinansinsatserna fått
rate finance) omfattar banktjänster som riktar sig till företag.
129 se exempelvis Stuart Rutherfords ”The Poor and Their Money” (2000). Denna text
har fått stor uppmärksamhet och genomslag i debatten kring nyttan med mikrofinanstjänster.
130 En avbetalningsgrad på 90 % kan inte jämställas med en kreditförlust på 10 % eftersom organisationerna täcker risken på flera sätt såsom rätten att låntagares sparmedel.
Ett annat sätt att täcka risk är grupputlåningsmodellen vilket också reducerar kreditrisken för kreditgivaren.
131 http://www.cgap.org/p/site/c/about/2008-10-27.
132 Armendáriz och Morduch (2010) s. 3.
133 Utvecklingen omfattar etableringen av mikrofinans som en dels en del av biståndsstrategierna i sitt sammantag och dels förändringarna av hur mikrofinansstrategierna
kan placerar in i hur utvecklingsstrategier har konstruerats och förändrats över tid.
För en djupare diskussion av detta, se Cowen och Shenton (1995).
134 Robinson (2001) s. 54.
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världen över, dels till en förändring från fattigdomsutlåning till kommersiell
mikrofinans.135
En konsekvens av att de tidiga mikrofinansinitiativen och dessa programs brister är att det bidragit till en förändring i synen på insatserna. Idag
tillhandahåller mikrofinansorganisationer i högre grad ett varierat utbud
av finansiella tjänster samt arbetar utifrån målsättningen att verka under
marknadsmässiga former med syfte att vara långsiktigt hållbara. Därför har
det på internationell nivå utvecklats en dikotomi mellan olika inriktningar
på insatserna, där mikrokrediter betraktas som gammalt (dåligt) och kommersiell mikrofinans som nytt (bra).136
Det innebär att de som förespråkar finansiella tjänster som verktyg i
kampen mot fattigdom menar att dessa insatser ska bedrivas under kommersiella former. Det betraktas som det bästa sättet att skydda de fattigas
intressen. Subventionerade krediter anses innebära ett beroende av tillförsel
av kapital utifrån med följden att organisationernas ekonomiska kapital
urholkas inifrån och organisationerna riskerar att falla samman. Samtidigt
kan huvudargumentet för att mikrofinans ska bedrivas kommersiellt också
anges genom själva målsättningen. Eftersom 80 % av världens fattiga beräknas stå utanför den formella finansiella sektorn så måste mikrofinansindustrin expandera för att klara detta mål vilket inte anses möjligt om
inte insatserna drivs under marknadsmässiga former. Ett ytterligare skäl
som nämns till varför insatserna måste bedrivas så att de täcker sina egna
kostnader är att det inte är möjligt att stödja en sådan expansion med hjälp
av biståndsmedel från givarorganisationer.
Bara en liten del av världens alla mikrofinansinsatser drivs under kommersiella former och klarar målet att täcka verksamhetens alla kostnader.
Majoriteten av mikrofinansinsatserna är fortfarande beroende av att kapital
tillförs utifrån. Det finns en diskrepans mellan de mål och riktlinjer som
de stora tongivande organisationerna ställer upp och hur mikrofinansinsatserna drivs i praktiken. Det innebär att även om man talar om fattiga
människors behov av finansiella tjänster tillhandahåller fler organisationer
krediter än sparrelaterade finansiella tjänster. Detta beror i stor utsträckning
på att det i relation till rådande nationella lagar och regelverk är enklare att
tillhandahålla krediter. Att ta emot allmänhetens sparmedel är mer komplicerat och kräver oftast helt andra typer av kontroll och regleringar än att
tillhandahålla lån.
Det har också framförts kritik mot den kommersiella inriktningen av
mikrofinans. Vissa menar att det läggs alltför stor vikt vid organisationerna
135 Rhyne och Otero (1991); Robinson (2001); Morduch (1999 och 2000).
136 Robinson (2001) s .46; Hermes och Lensink (2007) s. 7.
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och den tekniska utformningen av tjänsterna samt att de människor som
ska få sina liv förbättrade glöms bort.137 En annan aspekt är att kommersiell
mikrofinans som norm påverkat mikrofinansorganisationer på ett sätt som
i praktiken inneburit att individer som omfattas av programmen snarare
har blivit lidande än stärkta av tillgången till tjänsterna, dvs. att de blivit
skuldtyngda under lån som de har svårt att betala av.138 Kritiken har inneburit en förändring där man gått ifrån att diskutera hur man ska kunna
nå de fattigaste med finansiella tjänster samt på vilket sätt detta kan bidra
till minskad fattigdom på individnivå till en policydiskussion som alltmer
handlar om att bygga inkluderande finansiella system som når alla utan
tillgång till formella finansiella tjänster. Detta är en utveckling som rört sig
allt längre ifrån ursprungstanken att hjälpa de fattigaste till att mer handla
om att bygga finansiella organisationer.139 En viktig aktör som driver utvecklingen av riktlinjer kring hur mikrofinans ska utformas för att bäst fungera
som fattigdomsbekämpningsmetod är Concultancy Group to Assisting the
Poor, CGAP. CGAP företräder ståndpunkten att mikrofinans ska bedrivas
av kommersiellt drivna finansiella organisationer.
Det hävdas ofta att mikrofinansorganisationer som sköts som NGO:s
når fler fattiga men till ett pris av lägre kostnadseffektivitet jämfört med organisationer drivna av kommersiella intressen.140 Det behöver dock nödvändigtvis inte vara någon skillnad mellan mikrofinansorganisationer som drivs
privat med vinstintresse och mikrofinansorganisationer drivna av en NGO.
Det bekräftas av en utredning av CGAP-registrerade organisationer. Efter
att ha studerat kommersiella privata mikrofinansorganisationer parallellt
med organisationer drivna som NGO:s konstaterar företagsekonomerna
Roy Mersland och Reidar Oystein Strom att de olika formerna inte skiljer
sig märkvärt i effektivitet och förmåga att nå de fattigaste grupperna.141
Eftersom de använder sig av samma affärsmodell presterar och agerar
NGO-drivna mikrofinansorganisationer enligt författarna, inte nödvändigtvis annorlunda eller sämre än organisationer som drivs av privata intressenter.
Samtidigt kan det vara viktigt att understryka att inte alla organisationer som
involverar riktade finansiella tjänster i sin verksamhet väljer att registrera sig
hos CGAP. Det är därför svårt att med säkerhet tolka bristen på skillnader
mellan organisationerna utifrån vilka som driver dem. Men uppenbarligen
137
138
139
140

Hospes och Lont (2004) s. 3.
Rahman (2004).
Susan Johanson diskuterar detta, se (2009) s. 294.
För en djupare genomgång gällande NGO:s och privata intressenters roll i mikrofinanssammanhang över tid, se under rubriken ”Förändring över tid”.
141 Mersland och Oystein Strom, (2008) s. 610.
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har en viss organisationsmodell fått stor genomslagskraft bland de organisationer som, oavsett driftsform, registrerat sin verksamhet hos CGAP. 142

CGAP och mikrofinansdiskursen

CGAP etablerades under 1990-talet som en underorganisation till Världsbanken.143 Organisationen finansieras av 30 finansiärer bestående av nationella biståndsorganisationer, regionala utvecklingsbanker och privata
stiftelser.144 Dessa finansiärer räknas som medlemmar i organisationen.
Finansiärerna, dvs. medlemmarna, har intresse av CGAP som organisation eftersom de själva är involverade i olika projekt och organisationer
som tillhandahåller finansiella tjänster riktade till särskilda grupper. De är
finansiärer av och därmed medlemmar i CGAP och samtidigt finansiärer
och partners till olika mikrofinansorganisationer på olika platser i världen.
Syftet med CGAP är att bidra till ökad kompetens bland de organisationer som använder sig av finansiella tjänster som ett verktyg i kampen
mot fattigdom. Det innebär att organisationen aktivt arbetar med att ta
fram policydokument och riktlinjer för branschen samt erbjuder kurser
och tillhandahåller statistik. CGAP agerar också som ett mellanled och en
plattform för operativ verksamhet genom de lokala organisationer som tillhandahåller mikrofinanstjänster och potentiella finansiärer. Organisationen
befolkas av utvecklingsexperter och representanter från Världsbanken men
också av representanter från olika organisationer som bedriver mikrofinansinsatser världen över.
CGAP:s organisationsstruktur är, utöver det operativa teamet, utformad
genom tre led: styranderådet, exekutiva kommittén och investeringskommittén. I det styrande rådet är varje medlemsorganisation representerad.
Rådet möts en gång per år för att diskutera CGAP:s verksamhet, anta
gemensamma riktlinjer (concensus guidelines), diskutera budgetfrågor och
framtida arbete. Det årliga mötet leds (2009) av, Michael U. Klein, vice
ordförande för avdelningen för finans- och privatasektorutveckling vid
Världsbanken. Den exekutiva kommittén ansvarar för att ge det operativa
teamet ledning samt godkänna handlingsplanen för det styrande rådet.
Kommittén leds av en representant från Ford Foundation. Investerings142 Susan Johnson diskuterar också faktumet att inte alla registrerar sig hos CGAP (genom mix market) samt att bland de som gör det har den kommersiella modellen stort
genomslag, se Johnson (2009) s. 298.
143 Den kallar sig fristående men Världsbanken har stort inflytande både i organisationens
olika styrande organ men också genom att organisationen delfinansieras av Världsbanken.
144 För fullständiglista över CGAP:s medlemmar se appendix, rubrik: ”CGAP:s medlemmar”.
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kommittén hanterar löpande investeringsbeslut större än 100 000 dollar.
Kommittén består uteslutande av representanter för Världsbanken.
CGAP:s verksamhet finansieras delvis genom Världsbanken men
också genom medlemsorganisationer som stiftelser och olika nationella
biståndsorgan. Dessa får i utbyte dels möjlighet till kompetensutveckling
där CGAP:s representanter står för expertisen, dels får de ta del av det
policyarbete organisationen ägnar sig åt. Det sker en dialog mellan CGAP
och finansiärerna men delvis innebär också finansieringen från biståndsorganen att man ”köper” ett policypaket istället för att själva investera i
ett eget policyarbete. I egenskap av organisation som arbetar övergripande
internationellt med målet att samla världens mikrofinansorganisationer
saknar CGAP part. CGAP är den enda globala paraplyorganisationen inom
ramen för det internationella arbetet med mikrofinans som fattigdomsbekämpningsverktyg.
Det är på grund av dess inflytande på mikrofinansdiskussionen jag har valt
att närmare beskriva hur CGAP formulerar målen för mikrofinansinsatser
samt hur de beskriver de människor som insatserna ska nå. Organisationen
använder sig av sin hemsida och lägger ut rapporter, riktlinjer och policydokument precis som många andra offentliga organisationer. Dokumenten
innehåller direktiv som skapar förväntningar kring hur olika organisationer
som tillhandahåller finansiella tjänster ska bedriva sin verksamhet på plats.
Deras inflytande förstås inte minst genom funktionen som ”mellanhand”
mellan biståndsgivare och de aktörer som bedriver mikrofinans i praktiken.
Många biståndsgivare har inte möjlighet att upprätta eget policyarbete och
CGAP:s roll är att underlätta för givare och investerare genom att, som
de skriver på sin hemsida, skapa transpararens och effektiva metoder för
givarna/investerarna i deras arbete med mikrofinans.145
Under de senaste 30 åren har det skett en förändring som inneburit att
diskussionen allt mer handlat om hur man skapar hela finansiella system
och hållbara finansiella organisationer. Målet med mikrofinansinsatserna har
kommit att formuleras som att fler fattiga som står utan tillgång till finansiella
tjänster ska nås. Denna diskurs har stort inflytande över de organisationer
som arbetar med riktade finansiella tjänster. En förklaring till hur denna
diskurs har fått en dominerande position är att kommersiell mikrofinans har
förespråkats av den internationella organisationen CGAP. I de kommande
två kapitlen ska jag närmare utforska vad denna diskurs innehåller genom att
analysera CGAP:s målformuleringar, nyckelprinciper samt beskrivningar av
de målgrupper som omfattas av mikrofinansstrategierna.
145 http://www.cgap.org/p/site/c/donors/ 2010-11-17.
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kapitel 3

Normer i riktlinjerna

S

yftet med detta kapitel är att analysera den diskurs som CGAP skapar
genom sina uttryckta principer och sin verksamhetsbeskrivning.
Utifrån en källkritisk aspekt är det rimligt att ställa frågan hur man
bedömer värdet av CGAP:s dokument. Analysen som görs i detta kapitel är
begränsad och omfattar exempelvis inte den interna diskussion som föregått
tillkomsten av riktlinjerna. Men för de organisationer som bedriver mikrofinans på plats, och som av olika skäl behöver stöd utifrån för att utveckla sin
verksamhet, är det innehållet i de färdiga riktlinjerna som har betydelse för
hur de formulerar sin verksamhet och sina organisatoriska mål. Det är det
färdiga resultatet som ger direktiv kring hur mikrofinans ska bedrivas. Detta
innebär att direktiven har betydelse för det praktiska arbetet att förmedla
finansiella tjänster i den faktiska lokala kontexten och att följa dessa kan
vara nödvändigt för att få externt stöd.
Nästa fråga som bör diskuteras är hur man bedömer CGAP:s inflytande.
Antalet mikrofinansorganisationer är betydligt fler än det antal som direkt
eller indirekt kan kopplas till CGAP. Men min bedömning är att organisationens inflytande är större än att bara begränsas till medlemmarna. Att
det är en rimlig slutsats bekräftas av att den allmänna debatten idag kretsar
kring betydelsen av att bygga finansiellt hållbara organisationer med syfte
att nå så många som möjligt. Detta är en inriktning som CGAP drivit
genom att producera litteratur som företräder dessa åsikter. CGAP sprider
också detta budskap genom de organisationer som de har band till och
genom de kurser och utbildningar som de bedriver.146

146 Att utgå från att organisationer som på något sätt är intresserade av mikrofinans inte
skulle påverkas på något sätt av CGAP skulle vara lika osannolikt som att en biståndsorganisation skulle vara helt oberörd av den diskurs som Världsbanken reproducerar
i utvecklingssammanhang. Även om aktörer inte håller med Världsbanken och deras
verklighetsbeskrivning så måste de förhålla sig till den eftersom den dominerar. På
samma sätt bedömer jag CGAP:s inflytande på mikrofinansorganisationer.
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CGAP:s nyckelprinciper

Organisationen har tillsammans med sina medlemmar tagit fram elva
nyckelprinciper som omfattar vad de anser att mikrofinans i praktiken bör
vara. Dessa kan sammanfattas genom sina rubriker.147
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

De fattiga behöver inte bara lån, utan ett varierat utbud av finansiella tjänster.
Mikrofinans är ett kraftfullt verktyg i kampen mot fattigdom.
Mikrofinans innebär att bygga finansiella system som även når de
fattiga.
Finansiell hållbarhet är nödvändigt för att man ska kunna nå så
många fattiga som möjligt.148
Mikrofinans handlar om att bygga permanenta lokala finansiella
organisationer.
Mikrofinans är inte alltid svaret.
Räntetak kan skada fattiga människors tillgång till finansiella tjänster.
Statens roll är att skapa förutsättningar, inte att tillhandahålla finansiella tjänster.
Biståndsgivare ska fungera som komplement, inte som konkurrenter till aktörer i den privata sektorn.
Brist på institutionellt och humant kapital är ett nyckelhinder.
Vikten av transpararens i verksamheten.

Några av dessa nyckelprinciper vittnar om organisationens verksamhetsmål. I punkterna 1, 3 och 5 slås fast att fattiga människor behöver finansiella
tjänster i form av både möjligheter till krediter och till sparande, mikrofinans handlar om att bygga finansiella system, permanenta lokala finansiella
organisationer.
De övriga punkterna fokuserar på själva utformningen av hur finansiella
tjänster riktade mot fattiga ska utformas. Om punkt 1,3 och 5 kan beskrivas
som principer som kretsar kring organisationens mål kretsar de övriga kring
organisationens medel för att nå målen.
Punkt 2 fastställer att mikrofinans är ett betydande verktyg i kampen
mot fattigdom. Utifrån principerna 2 och 6 kan man utläsa att mikrofinansinsatserna definieras som ett kraftfullt verktyg men man menar samtidigt
att krediter inte alltid är lösningen på problemet att reducera fattigdom.
147 Egen översättning. För att se det fullständiga dokumentet se appendix eller: http://
www.cgap.org/gm/document-1.9.2747/KeyPrincMicrofinance_CG_eng.pdf.
148 I dessa sammanhang talas det både om finansiell och ekonomisk hållbarhet utan att
man nödvändigtvis definererar en eventuell skillnad mellan dem.
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Samtidigt måste man betrakta det som organisationens utgångspunkt och
bärande pelare, dvs. att mikrofinanslösningar har en given plats i fattigdomsbekämpningssammanhang.
Precis som punkt 4 antyder är målet att uppnå finansiell stabilitet.
Detta betraktas som nödvändigt för att lyckas nå ut till fattiga människor
utan tillgång till ”formella” finansiella tjänster. CGAP identifierar det stora
problemet med att många fattiga inte betjänas av finansiella organisationer
inom det formella finansiella systemet. I den princip som presenterats i
punkt 4 hävdas att finansiell hållbarhet är en nödvändighet för att man ska
kunna skapa organisationer som når så många fattiga som möjligt. Härigenom finns ett mål som inte har en egen punkt men som är övergripande för
CGAP:s verksamhet, dvs. att nå så många som möjligt av världens fattiga
som står utan tillgång till formella finansiella tjänster.
De övriga principerna tjänar till att ”visa vägen” för hur hållbara organisationer med förmåga att nå ut till massorna ska se ut. I punkt 7 poängteras
risken med att använda räntetak. Om en organisation genom räntan inte
kan prissätta sina krediter riskerar organisationen att urholkas ekonomiskt.
Det är i sig ett hinder för organisationens förmåga att expandera och öka
antalet användare.
Principerna 7, 8 och 9 ger en bild av CGAP:s syn på hur mikro
finansinsatserna ska organiseras, där statlig inblandning och biståndsorganisationers eventuella dominans på privata initiativs bekostnad ses som ett
problem. Privat kapital och marknadslösningar är idealet. CGAP utgår från
att biståndsgivarorganisationers insatser är begränsade och att privat kapital
har möjlighet att mer långsiktigt och hållbart finansiera mikrofinansinitiativ.149 På så sätt presenteras privat kapital och marknadslösningar som ett
bättre alternativ jämfört med främst statlig inblandning men också jämfört
med bistånd. Statlig inblandning och givares roll presenteras ofta som mer
riskfyllda när det kommer till att uppfylla det överordnade målet att skapa
tillgång till finansiella tjänster för så många fattiga som möjligt.150
Sammanfattningsvis kan konstateras att principerna 2 och 6 lyfter fram
betydelsen av mikrofinanslösningar i kampen mot fattigdom men att det
finns tillfällen då mikrofinans inte är svaret. Principerna 1, 3, och 5 behandlar målet med mikrofinanslösningarna, dvs. att till förmån för de fattiga
skapa ett varierat utbud av finansiella tjänster, inkluderande ett finansiellt
system med permanenta finansiella organisationer. Principerna 4 och 7 beskriver medlen för att nå målet genom att bland annat poängtera finansiell
hållbarhet. Punkterna 8 och 9 lyfter fram de olika aktörernas roll samtidigt
149 Se punkt 7 och 8.
150 Rhyne och Otero (1994); Robinson (2001); Morduch (1999 och 2000); Rogaly (1997).
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som marknadslösningar framhålls som det ideala. Principerna 10 och 11
lyfter fram potentiella hinder som bristande institutioner och transparens.
Organisationen presenterar mikrofinans som ett viktigt verktyg i kampen
mot fattigdom och lägger stor vikt vid på vilket sätt mikrofinans bedrivs
samt hur man organiserar de inblandade organisationerna.
CGAP:s lösning på problemet med otillräckliga finansiella tjänster
är storskaliga satsningar med planer för hur man ska underlätta för fler
mikrofinansorganisationer att växa fram världen över samt hur man skapar
förutsättningar för att redan existerande organisationer ska kunna nå så
många som möjligt med sina tjänster.
Ekonomen William Easterly lyfter fram problemen med de stora fattigdomsbekämpningsplanerna i boken Den vite mannens börda.151 Mikrofinanslösningar på fattigdomsproblematiken diskuteras ofta som en del av
den av Världsbanken initierade millenniumdeklaration som syftar till att
halvera fattigdomen till 2015. Detta ska ske genom storslagna internationella satsningar som tillsammans blir en ekonomisk ”knuff” för de fattiga
länderna att bryta sig ur fattigdomsfällan.152
Easterly är kritisk till dessa stora planer och menar att de påminner
om de som historiskt föreslagits med syfte att bekämpa fattigdom. Författaren menar att storskaliga planer inte är något som instiftats på 2000-talet
utan följer en logik med koloniala historiska förtecken.153 Dessutom menar
Easterly att storskaliga planer av detta slag är dömda att misslyckas eftersom
det saknas tydliga moment av ansvar och återkoppling. Planerna skapas i
väst för de fattiga men när resultaten uteblir ställs ingen som ansvarig för
misslyckandet. Alltså kan dessa planer återskapas om och om igen utan
minskad fattigdom i världen.154

Problemet med mätbarheten

Att mätbarhet betraktas som viktigt inom CGAP illustreras inte minst av
diskussionerna om hur man effektivt ska kunna mäta effekterna av mikrofinansinsatserna som implementerats världen över under de senaste 30 åren.
Riktade finansiella tjänster beskrivs av CGAP som ett fundamentalt
och kraftfullt verktyg i kampen mot fattigdom. På organisationens hemsida beskrivs finansiella tjänster som ett ”bevisat kraftfullt instrument för
att reducera fattigdom och möjliggöra uppbyggnad av tillgångar, öka
151 Easterly, (2006) s. 47. Även andra har uppmärksammat framväxten av internationell
biståndspolitik ur ett historiskt perspektiv, se exempelvis Escobar (1995).
152 Easterly, (2006) s. 17.
153 Easterly (2006) s. 47.
154 Easterly (2006) s. 23.
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inkomsterna, och minska sårbarheten vad det gäller ekonomisk stress”.155
Samtidigt konstaterar organisationen att det trots mer än 25 års erfarenhet av mikrofinansinsatser är svårt att värdera den egentliga effekten
av insatserna. Löpande utvärderingar har gjorts av olika internationella
instanser men de har kritiserats för bristande generaliserbarhet och för att
det är svårt att avgöra huruvida ett eventuellt positivt utfall kan förklaras
genom tillgång till mikrofinans eller andra faktorer.
På CGAP:s hemsida går det att läsa hur organisationen har finansierat
studier där man använder sig av kontrollgrupper för att bedöma vilken
betydelse mikrofinanskrediter haft jämfört med de som inte haft tillgång
till mikrofinanstjänster.156 CGAP konstaterar att det inte går att belägga
att mikrofinansinsatserna skapar ökade inkomster eller att de används för
investeringar i mikroföretag med resultat att dessa växer. Enligt dessa studier
används mikrofinansinsatser av användarna först och främst för att utjämna
inkomster och utgifter över tid och detta är i sig viktigt för fattiga eftersom
de inte bara har låga inkomster utan även oregelbundna sådana.157
Detta diskuteras på CGAP:s hemsida och där konstateras att resultaten
är en besvikelse och att fler utvärderande studier måste göras, på fler platser
och över längre tid. Dessutom reflekterar man över att det kanske är så att
man letar efter resultaten på fel ställen. CGAP menar att uppfyllandet av
behovet att utjämna inkomster och utgiftsbehov över tid i sig är viktigt.
Dessutom menar man från organisationen att även om undersökningarna
inte kan visa att mikrofinans ger högre inkomster för de fattiga så är riktade finansiella tjänster populära bland fattiga. Mikrofinansorganisationer
behöver sällan göra reklam för sin verksamhet när de etablerar sig, antalet
organisationer och antalet medlemmar växer för varje år, avbetalningsgraden är hög och användarna som tar lån återkommer ofta för att få nya.158
Mikrofinans har förlorat en del av sin tidigare glans som verktyg för
att bekämpa fattigdom, framför allt på grund av att resultaten uteblir.
Argumenten CGAP ger till mikrofinansinsatsernas försvar kan dessutom
kritiseras.
Att fattiga människor uppger att de har nytta av mikrofinanstjänster
155 Min kursivering och översättning. http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.1302/
2010-11-04.
156 Dessa kallas för Randomized Controlled Trials (RCTs).
157 http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.11415/ 2010-11-04.
158 CGAP refererar också till boken Portfolios’ of the Poor, How the World Poor Live on $2 a
day. I denna bok framkommer det att fattiga förvisso har och använder olika former
av lösningar för sina finansiella behov varav de flesta är av informell karaktär men
att de fattiga uppskattar mikrofinanslösningar på grund av skäl som säkerhet och
tillförlitlighet: Collins et al. (2009) s. 26–27.
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genom dess förmåga att utjämna inkomster över dagen kan illustreras av
skillnaden för en fattig att kunna sätta mat på bordet varje eller varannan dag.
Samtidigt är det viktigt att påpeka att de som förlitar sig på krediter
från en mikrofinansorganisation för att utjämna sina oregelbundna inkomster måste betala en räntekostnad för tjänsten. Dessa pengar skulle kunna
användas på ett mer effektivt sätt. Att använda mikrokrediter för att varje
dag få mat på bordet innebär att man kanske över tid blir tvungen att äta
lite mindre eftersom en del av resurserna går till att betala räntekostnader.
Det är tveksamt om man kan betrakta det som positivt att fattiga tar lån
för att klara vardagens utgifter. Att fattiga attraheras av mikrofinanstjänster
och nyetablerade mikrofinansorganisationer är inte heller nödvändigtvis ett
argument till insatsernas fördel. Att de drar till sig nya användare kan lika
gärna vara ett resultat av en kombination av desperation som ett resultat av
fattigdom och okunskap kring på vilket sätt tjänsterna kommer att påverka
dem i praktiken.

CGAP:s verksamhetsbeskrivning

Organisationens verksamhetsbeskrivning kan avläsas i följande citat;
Vår verksamhet
Tillgång till finansiella tjänster – oavsett om det är i form av sparande, krediter,
transfereringsmöjligheter eller försäkringar – är ett fundamentalt verktyg för
att förbättra en familjs välbefinnande och produktiva kapacitet. Vårt uppdrag
är att avhjälpa fattigdom genom att förbättra tillgången till finansiella tjänster.
CGAP stödjer uppbyggnaden av finansiella system som betjänar fattiga
människor. Vårt mål är att skapa lokala och inlåningsbaserade marknader.
CGAP har gjort sig känd för att förespråka en kommersiell mikrofinansapproach, vi är hängivna målet att kommersiell mikrofinans skall bli verklighet,
att inte vissa fattiga människor, länder eller regioner skall hamna utanför, och
att tillgången till finansiella tjänster bidrar till minskad fattigdom. Dessutom
håller vi fast vid kommersiell mikrofinans, och vi arbetar för att förbättra hur
lokala finansiella system fungerar. Oavsett om det handlar om teknikutveckling
med syfte att sänka transaktionskostnader genom förbättrade mekanismer för
att tillhandahålla finansiella tjänster, eller om det gäller bistånds- eller investeringsmekanismer, CGAP tror att mikrofinans kan hjälpa fler fattiga människor
genom professionalisering av kvalitén på de tjänster som erbjuds. Vi ser solid
marknadsinfrastruktur, tillförlitlig information, och policys som stimulerar
tillgång, samtidigt som fattiga kunders intressen skyddas, som kritiska element
för finansiella system som betjänar fattiga människor väl.159
159 (Min översättning) http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.2137/2009-04-15.
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I detta yttrande med syfte att beskriva fattiga människors behov av finansiella tjänster, av tillgången till exempelvis krediter, överföringsmöjligheter
och försäkringar etc. förenklar organisationen vad finansiella tjänster egentligen innebär samt vad de har förmåga att påverka. När CGAP presenterar sin verksamhet utifrån hur de ser på det arbete de i praktiken utför
är utgångspunkten att olika småskaliga finansiella lösningar inte bara är
viktiga utan nödvändiga – till och med fundamentala för att öka fattiga
människors möjlighet att förbättra sin levnadsstandard och öka sin produktiva kapacitet. I verksamhetsbeskrivningen nämns de finansiella tjänsterna i
första hand. Betydelsen av i vilka sammanhang de fattiga människorna ska
använda tjänsterna är påtagligt frånvarande.
Utifrån verksamhetsbeskrivningen kan vissa bärande ord urskiljas som
är talande för hur organisationen ser på sin verksamhet. Centralt är viljan att
skapa goda förutsättningar för en finansiell marknad konstruerad på ett sätt
som fokuserar på långsiktigt fungerande lokala finansiella organisationer
med förmågan att bära sina egna kostnader.
Det finns en hög tilltro till olika finansiella lösningars förmåga att skapa
förändring för dem som inte tidigare haft tillgång till dessa. Det blir en fråga
om att utforma de perfekta produkterna och den ultimata tjänsten beroende
på var och till vilka dessa tjänster riktar sig. Det blir också en fråga om att
utforma verksamheten, själva organisationen och de tillhörande institutionerna på det mest passande sättet. Bara de fungerande organisationerna och
tjänsterna är på plats med förmåga att betjäna så många fattiga som möjligt
så förväntas det ge resultat, i allafall på sikt, i form av minskad fattigdom
och ökad tillväxt på olika nivåer. Finansiella tjänster och organisationer
som tillhandahåller dessa tjänster som riktar sig till särskilda kundgrupper
betraktas i detta sammanhang som potentiella och självklara resurser.
Utgångspunkten verkar vara att bara detta är på plats kommer resten
att lösa sig eftersom verklighetsbeskrivningen bygger på att de fattiga
saknar ekonomiskt kapital och finansiella tjänster i allmänhet. Får fattiga
tillgång till kapital kommer de kunna omsätta detta så att det ger bättre
förutsättningar för ökade inkomster och växande mikroföretag. Vid läsning av CGAP:s dokument blir det tydligt att organisationen är betydligt
mindre intresserad av samhällelig kontext och sammanhang, som utifrån
organisationens perspektiv är underordnat de tekniska och organisatoriska
lösningarnas förmåga.160
160 Det finns samtidigt sprickor i uppfattningen kring de förväntade utfallen av att göra
finansiella tjänster mer tillgängligt, detta har speglats i avsnittet ” Problemet med
mätbarhet” i detta kapitel. CGAP konstaterar alltså att det är svårt att argumentera
på vilket mikrofinans är tänkt att fungera. Man reflekterar inte kring den generella
betydelsen av finansiella tjänster för fattiga.
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Att lyfta fram betydelsens av kontext och sammanhang är inte heller
organisationens uppdrag men det innebär inte desto mindre att detta får
praktiska konsekvenser genom sitt normativa genomslag. Det uppenbaras
när detta synsätt på finansiella tjänsters möjligheter och potential omformuleras i policys med internationellt inflytande. Policys ska trots allt
komma ned till, och inkorporeras med, de sammanhang och kontexter som
CGAP ser som sekundära.
CGAP ser det som sitt uppdrag att stödja kampen mot fattigdom genom att utveckla tillgängligheten av finansiella tjänster. Detta är centralt
för verksamheten. Det är ett dubbelt uppdrag, att dels utveckla mikro
finansmarknaden, dels främja en utbyggnad för att möjliggöra för fler att
få tillgång till denna typ av finansiella tjänster.
Målet är att bidra till att bygga finansiella system tillgängliga för fattiga människor. Detta ska göras på lokal nivå och där inlåningen ska vara
själva grunden för verksamheten. Det finns ett problem mellan dessa mål
och verklighetens villkor. Att etablera inlåningsinstitut, dvs. organisationer
som kan ta emot allmänhetens sparmedel, låter sig inte göras utan statlig
inblandning. Sådan verksamhet brukar betraktas som något som måste regleras (med inblandning av en centralbank) för att skydda spararnas medel.
Detta är ett av skälen till att det är betydligt mer komplicerat att inrätta sparorienterade organisationer än att enbart tillhandahålla krediter. I praktiken
innebär det att det är betydligt vanligare med mikrokreditorganisationer
än med mikrofinansorganisationer, även om många mikrofinansorganisationer har som långsiktigt mål att så småningom ägna sig åt utlåning och
basera detta på inlåningsverksamheten.
En annan del av CGAP:s verksamhetsbeskrivning är uppgiften att motverka klyftan mellan de länder där fattiga har tillgång till finansiella tjänster
och de länder där så inte är fallet. Utifrån organisationens verksamhet har
organisationer som erbjuder finansiella tjänster till ekonomiskt svaga grupper ett egenvärde. Det är CGAP:s huvudmål att verka för att så många
fattiga som möjligt ska få tillgång till formella finansiella tjänster. Medlet
för att nå målet är etablering av mikrofinansorganisationer. Detta kan i sin
tur förklara varför sammanhang och kontext får en sekundär roll när CGAP
beskriver mikrofinanstjänsternas potential.
CGAP sätter sin tilltro till administrativa lösningar, affärsmodeller och
former för reglering vilkea syftar till att komplettera tekniska lösningar för
att göra finansiella tjänster mer tillgängliga för fattiga människor. Detta
illustreras av organisationens avslutande beskrivning av verksamheten:
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Teknologi förändrar snabbt på vilket sätt människor får tillgång till finansiella
tjänster. Dessutom, även med hög tillgänglighet och löftesrik specifik teknologi,
finns det ingen garanti för att finansiella tjänster verkligen kommer att nå fattiga
människor. För att försäkra sig om att fattiga människor tjänar på finansiella
tjänster tillhandahållna genom tekniska lösningar, behöver vi passande regleringar och affärsmodeller med förmåga till storskalighet.161

Teknologisk utveckling av de finansiella tjänsterna beskrivs som något positivt men ett varnande finger höjs av Steve Rasmussen som menar att detta
inte nödvändigtvis räcker för att nå de fattiga med finansiella tjänster.162
Den höga tilltron till organisatorisk-, administrativ- och produktutveckling
som ett medel att nå målet skulle kunna betraktas som, om inte direkt så
indirekt, en avpolitisering av problemet med att skapa finansiella tjänster.
Att majoriteten av världens fattiga inte har tillgång till de nationellt existerande formella finansiella systemen har bland annat historiskt förankrade
politiska förklaringar och innebär inte nödvändigtvis att maktrelationerna
mellan dem med tillgång till ekonomiska resurser och dem utan enkelt
kan trollas bort med innovativa organisatoriska administrativa eller tekniska
lösningar. Exempelvis hänger teknologiska system ofta samman med andra
system som innefattar hierarki och bygger på kontroll.163
Kanske har mikrofinansalternativen potential att lösa fattigas negativa
beroende av informella finansiella systemlösningar som exempelvis mer
eller mindre seriösa privata penningutlånare tillhandahåller. Men det
innebär inte att de relationer som skapas genom nya tekniska innovationer
eller administrativa lösningar automatiskt löser upp de bakomliggande
orsakerna som av socioekonomiska skäl bidrar till att bevara fattiga i sin
fattigdom. Det är inte den finansiella tjänsten som gör skillnad utan det är
kombinationen av tillgången till finansiella tjänster tillsammans med andra
möjligheter och resurser.

Slutsatser

CGAP producerar en diskurs kring mikrofinans och framhåller det som;
1) ett viktigt och fungerande verktyg mot fattigdom; mikrofinans som fattigdomsverktyg fungerar bara man: 2) utformar tjänsterna rätt och med
fokus på organisatorisk, och administrativ utformning – detta tillsammans
med 3) lämplig produktutveckling och tekniska lösningar och att det 4) går
att mäta.
161 Steve Rasmussen, CGAP Tecknology Program Manager. (Min översättning) http://
www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.2137/2009-04-15.
162 http://www.cgap.org/p/site/c/ourwork/ 2009-04-20.
163 Winner (1999) s 36.
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Flera forskare har försökt fördjupa diskussionen och problematisera
CGAP:s diskurs. Anthony Bebbington, verksam vid institutet för utvecklingspolicy och management, Manchester University, har försökt förklara
vad som påverkar skapandet av policy och policyanvänding i utvecklingssammanhang.164 Bebbington och hans medförfattare för resonemang som
omfattar hur man ska kunna förstå hur olika begrepp tas i bruk samt hur
detta påverkar utfallet vid implementering. Författarna menar att en organisation som Världsbanken är uppbyggd kring en nyliberal ekonomisk
modell och att organisationen tenderar att generalisera denna på alla områden och i alla länder omfattade av verksamheten.165
Bebbington och hans medförfattare är inte ensamma om att påpeka att
Världsbanken domineras av ett specifikt ekonomiskt synsätt som de filtrerar
sin verksamhet igenom. Den amerikanske antropologen Stephen Gudeman
menar till och med att Världsbanken (och IMF) präglas av en ekonomisk
fundamentalism och att även om de över tid förändrat sina strategier förlitar dessa organisationer sig på förenklande modeller.166 Resultatet är enligt
Gudeman och som Easterly påpekar, att lösningen på fattigdomsproblematiken presenteras i form av grandiosa lösningar som gärna levereras i form
av ”en stor knuff”.167
Det är utifrån detta internationella sammanhang som CGAP:s verksamhet och utgångspunkter måste förstås. CGAP arbetar utifrån en struktur
som är samstämmig med andra internationella organisationen och då inte
minst med Världsbanken.
Nästa kapitel behandlar hur målgrupperna för mikrofinansinsatserna
beskrivs dvs. hur fattiga människor definieras, samt på vilket sätt dessa människor förväntas bli hjälpta av finansiella tjänster.

164 Bebbington et al. (2004) s. 36. Han skriver tillsammans med sina medförfattare om
bakgrunden till det som har blivit en konkret begreppsanvändning av socialt kapital
inom Världsbanken. Bebbington et al. (2004) s. 34.
165 Bebbington et al. (2004) s. 37.
166 Gudeman (2005) s. 134 Andra betonar att upprättandet av institutioner inte nödvändigtvis leder ekonomiskt utveckling utan att faktorer som till vilken grad och på vilket
sätt förtroende verkar i ett samhälle kan ha större effekt på ett ekonomiskt klimat i ett
land. Se Luiz (2009) s. 64.
167 Gudeman (2005) s. 136.
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kapitel 4

Mikrofinansanvändaren

M

ålet med mikrofinanslösningar är enligt CGAP att världens fattiga ska
få tillgång till finansiella tjänster på tydliga och förutsägbara villkor.
För att göra det möjligt för fler människor att få detta behövs enligt CGAP
långsiktigt hållbara finansiella organisationer, som kan ersätta utbudet av
informella finansiella tjänster. CGAP ser det som sitt uppdrag att verka för
etableringen av finansiella organisationer som når fattiga människor världen
över. Frågan detta kapitel behandlar är hur CGAP beskriver och definierar
de människor som är föremål för insatserna.

De fattiga och deras behov av finansiella tjänster

På CGAP:s hemsida beskrivs målgruppen som personer som befinner sig
i fattigdom.168 Utan att vidare definiera begreppet fattigdom skriver organisationen att det är de fattigas grad av fattigdom som avgör vilken typ av
mikrofinanstjänster de är i behov av. CGAP betraktar således sitt uppdrag
som att öka utbudet av och tillgängligheten till finansiella tjänster. Att det
finns fattiga som inte har tillgång till finansiella tjänster är alltså enligt organisationen ett problem i sig.
CGAP beskriver de fattiga utifrån kategorier baserade på grad av fattigdom. Kategorierna baseras på materiella och immateriella tillgångar,
det vill säga mätbara variabler. Kategorierna av fattigdom som används är:
1) sårbara men icke fattiga, 2) fattiga men närmare gränsen till icke fattigdom, 3) fattiga och 4) väldigt fattiga.169
När mikrofinanslösningar på fattigdomsproblemet diskuteras är
CGAP:s utgångspunkt att det är möjligt att förbättra levnadsstandarden,
det vill säga öka de fattigas materiella och immateriella tillgångar med hjälp
av småskaliga finansiella tjänster. För att förstå CGAP:s definition av de
168 Användningen av CGAP:s hemsida för att analysera synen på fattigdom och fattiga
människor innebär källkritiska överväganden. Föregående kapitlet behandlade en
annan fråga men utgick från samma material. Där förs en källkritisk diskussion som
också gäller för detta kapitel.
169 (Min översättning) http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.1304, 2008-12-01.
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fattiga ska jag undersöka hur de anser dessa grupper kan bli hjälpta av
tillgång till formella finansiella tjänster.
Under rubriken ”Hur kan finansiella tjänster hjälpa de fattiga?” beskriver CGAP hur finansiella tjänster ska kunna hjälpa fattiga människor:
Människor som lever i fattigdom behöver en bredd av finansiella tjänster för
att driva sina företag, bygga upp sina tillgångar, stabilisera sin konsumtion,
samt skydda sig själva från fattigdom. Mikrofinans kan hjälpa till och minska
fattigdom, men det kan ta tid.170

Fattiga beskrivs således som företagare eller konsumenter som med hjälp
av finansiella tjänster själva kan förbättra sin ekonomiska livssituation.
Mikrofinansanvändarna är ekonomiskt aktiva personer, som själva driver
företag inom jordbruk, fiske, snickeri, grönsaksförsäljning osv, alternativt
arbetar för andra småföretagare inom dessa sektorer.171
CGAP skriver att några av mikrofinansanvändarna är äkta entreprenörer,
dvs. att de uppskattar att skapa och driva ett företag, medan andra ägnar sig
åt eget företagande som ett resultat av bristande möjligheter till lönearbete.
Oavsett vilken typ av ekonomisk aktivitet en mikrofinansanvändare kan
tänkas ägna sig åt betraktas användaren som en ekonomisk aktiv person
och som först och främst driver en egen verksamhet.172
Entreprenörskap som begrepp innebär ur CGAP:s perspektiv att den
fattiga antingen driver eller har potential att driva en egen affärsrörelse i liten
skala. Detta är en förenklad begreppsanvändning. Ur ett schumpeterianskt
perspektiv är begreppet entreprenör något som beskriver en person med
förmåga att omvandla idéer och visioner till nya lösningar och företagsmodeller. Aneel Karnani, ekonom vid Michigan’s Ross School of Business,
påpekar att äkta entreprenörer finns bland de fattiga, men i de flesta fallen
är de småskaliga företagsverksamheterna nödlösningar till följd av brist på
andra försörjningsmöjligheter.173
Karnani menar att det sker en romantisering av de fattiga där de framställs som rationella konsumenter och potentiella entreprenörer vilket i fattigdomsbekämpningssammanhang innebär att alltför stort fokus hamnar på
strategier som mikrofinansinsatser. Problemet är inte mikrofinanslösningar
som sådana utan snarare synen och tilltron till de småskaliga företagsverksamheterna. Dessa har i de flesta fall begränsad förmåga att skapa långsiktig
hållbar utveckling. Centreringen på mikrofinansinsatser flyttar fokus från
170
171
172
173
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(Min översättning) http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.1305/, 2009-04-20.
http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.1304/, 2011-02-22.
http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.1304, 2008-12-01.
Karnani (2009) s. 81.

strategier som skulle kunna bidra till ett företagande med förmåga att skapa
företag med förmåga att ge andra anställning.174
Synen på mikrofinansanvändaren som först och främst en ekonomiskt
aktiv person förtydligas också genom hur finansiella tjänster beskrivs. Det
kan avläsas under följande rubriker på organisationens hemsida: ”Hushållsinkomster”, ”Ökade tillgångar”, ”Sårbarhetsreduktion”, ”Stärka kvinnor”. I
nästa avsnitt gör jag en genomgång av dessa rubriker och de underliggande
texternas innehåll med tyngdpunkt på att undersöka hur CGAP definierar
målgrupper.

Den fattige som ekonomiskt rationell

CGAP menar att mikrofinanstjänster kan öka hushållsinkomsten genom att
stödja företagsverksamhet samt genom att stärka den fattiges möjligheter att
hantera ekonomiska kriser på olika sätt. Exempelvis kan tillgång till krediter
innebära att den fattige inte nödvändigtvis måste sälja av fasta tillgångar,
som behövs i företaget, vid krissituationer. På samma sätt menar CGAP att
tillgången till krediter kan möjliggöra expansion av företagsverksamhet, eftersom den fattige då kan utnyttja gynnsamma tillfällen när sådana uppstår.
CGAP hänvisar även, under rubriken ”Ökade tillgångar” – till de möjligheter som krediter kan skapa genom att fattiga kan få en bättre chans att höja
sina inkomster när kapital omsätts i de fattigas affärsverksamheter. Genom
tillgång till krediter kan den fattige investera när tillfälle ges eller förbättra
redan existerande tillgångar, som den egna bostaden. Utgångspunkten är
att om bara finansiella tjänster finns tillgängliga så kan den fattige fatta
rationella ekonomiska beslut kring olika former av investeringar.
Det finns således undertoner av teoretiska antaganden som omfattar
begreppet economic man, ett begrepp vars tillhörighet tillskrivs ekonomisk
teori med neoklassisk inriktning, ett synsätt där individen förutsätts kunna
handla ekonomiskt effektivt utifrån sina individuella vinstintressen.175
Liknande resonemang förs under rubriken ”Sårbarhetsreduktion”. Här
menar CGAP att det fattiga hushållet genom växande inkomster och ett
ökat sparande kan överge ett kortsiktigt ekonomiskt beteende för att istället
planera långsiktigt och agera. Det i sin tur leder enligt organisationen till
att mat av bättre kvalitet kan konsumeras. Följdeffekterna är förbättrad
hälsa och att barnen i högre utsträckning klarar av sin utbildning. Detta är
en beskrivning som utgår från att finansiella tjänster tillsammans med ett
rationellt ekonomiskt handlande skapar gynnsamma förutsättningar för att
ge människor möjligheten att ta sig ur fattigdom.
174 Karnani (2009) s. 82.
175 Se exempelvis Coleman (2000) s. 14.
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I CGAP:s beskrivningar träder synen på fattiga människor fram. CGAP
har ett synsätt som bygger på ekonomisk rationalitet. De fattiga som ska
få tillgång till finansiella tjänster presenteras som individer som kan fatta
beslut och som vill och har möjlighet att göra ekonomiska vinster. Finansiella tjänster har enligt detta synsätt förmågan att överbrygga samhällelig
komplexitet genom att stärka de svaga (empowerment). Dessa problem- och
verksamhetsbeskrivningar rymmer en kategorisering av olika grupper av
fattiga och ett urskiljande av särskilda grupper, som exempelvis kvinnor.
CGAP räknar med att 75 % av mikrofinansanvändarna är kvinnor.176
Att kvinnor identifieras som en särskild målgrupp i fattigdomsbekämpningssammanhang har dock kritiserats. Kvinnor som särskild kategori kan
inkorporeras i vad den brittiska utvecklingsekonomen Susan Johnson kallar
en instrumentalistisk nyliberal modell, där kategorin kvinna betraktas som
en resurs eftersom kanaliserat kapital till kvinnor får större effekt. Kvinnor
antas fördela pengarna bättre i hushållet än män.177 Johnson får medhåll av
bland andra den brittiske ekonomen Ben Fine. Hans kritik är samstämmig
med Johnsons, båda menar att det finns problem med att utgå från att
det går att stärka fattigas situation genom att rikta sig särskilt till kvinnor
och förutsätta att mikrofinansinsatserna ska leda till exempelvis ökat socialt
kapital. Kvinnor lever inte nödvändigtvis under samma villkor som män.
Dessutom innefattar miljöerna där kvinnor lever, hierarkier och maktordningar som ger vissa kvinnor fördelar framför andra. Ett annat problem Fine
lyfter fram är att kvinnor kan missgynnas av en rådande genusordning där
de får tillgång till de finansiella tjänsterna men där männen fortfarande har
makten över hur de används. Det innebär att det är svårt att dra slutsatsen
att mikrofinansinsatser riktade mot kvinnor per automatik leder till kvinnors ”stärkta” roll (empowerment) eller att de får förbättrade förutsättningar
genom ökat socialt kapital.178
På samma sätt som Johnson och Fine argumenterar för att kvinnor inte
nödvändigtvis får det bättre av att man riktar finansiella tjänster mot dem som
grupp vill jag generellt argumentera för problemen med kategoriseringen av
fattiga människor. För om de orsaker som leder till och cementerar kvinnor i fattigdom inte automatiskt förändras av mikrofinansinsatser, varför
skulle det då vara rimligt att tro att livsvillkoren för alla fattiga automatiskt
förbättras när man riktar finansiella tjänster mot dessa grupper? Fattiga
människor är generellt omgivna av sociala omständigheter och samhällelig
176 http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.1304/ 2011-02-22.
177 Johnson (2009) s. 300; Mayoux (2001) s. 426 Se också Cornwall et al. för en diskussion gällande genus i utvecklingsdiskurser generellt (2007) s. 18.
178 Fine (2010) s. 72.
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kontext på samma sätt som Johnson och Fine beskriver kvinnors villkor.
Däremot blir det intressant att studera vad som skiljer fattiga individer åt
när det kommer till deras möjligheter att hantera tillgången till småskaliga
finansiella tjänster såsom mikrofinans.
I mikrofinanssammanhang är förhoppningarna generellt höga kring vad
mikrofinanstjänster ska kunna åstadkomma och detta utan att man i någon
större utsträckning tar hänsyn till den övriga samhälleliga och socioekonomiska kontexten. Jag menar att betydelsen av finansiella tjänster måste
analyseras och förstås i en sammanhållen social, ekonomisk, kulturell och
inte minst historisk kontext.

Paradigmskiftet och synen på mikrofinansanvändarna

I mikrofinanssammanhang skiljer man på fattiga människor utifrån deras
grad av ekonomisk aktivitet. Det är de ekonomiskt aktiva som betraktas
som den mest lämpliga målgruppen för mikrofinansinsatserna. Men CGAP
talar också om vikten av att försöka nå fattigare, ekonomiskt icke aktiva?179
Som det har påpekats tidigare i kapitlet menar CGAP att olika kategorier
av fattiga behöver olika sorters finansiella tjänster. Man menar också att de
grupper av fattiga som lider brist på det absolut nödvändigaste, som mat,
tak över huvudet och kläder, behöver insatser med inslag av subventioner.
På CGAP:s hemsida uttrycker organisationen att den har en målsättning
att nå alla kategorier av fattiga och där de fattigaste segmenten är särskilt
viktiga. Samtidigt menar CGAP att även om det är viktigt att nå de fattigaste segmenten får detta inte gå utöver mikrofinansorganisationernas
finansiella stabilitet.180
Eftersom CGAP betonar vikten av finansiell stabilitet samtidigt som
man har som mål att även nå de fattigaste uppstår en spänning. Att nå de
fattigaste kan innebära att det behövs inslag av subventioner men samtidigt
vore sådana ett hot mot organisationens verksamhet eftersom det skulle
kunna innebära att dess finansiella kapital, dess soliditet och långsiktiga
överlevnadsförmåga, urholkas.181
179 http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.1304/ 2011-02-22. Kopplingen mellan
ekonomiskt aktiva och paradigmet inom mikrofinans där kommersiell mikrofinansorganisationer förespråkas kan avläsas i Robinsons bok (2001) s. 17.
180 http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.1304, 2008-12-01.
181 http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.1304, 2008-12-01. Little et al. (2008)
diskuterar hur snäva kategoriseringar av fattiga får konsekvensen att grupper som
har jämförelsevis goda försörjningsmöjligheter får etiketten ”akut fattiga”. Författarna lyfter fram hur nomader i Kenya på policynivå kategoriseras som akut fattiga
eftersom deras livsstil inte passar in på hur fattigdomsbeskrivningarna formuleras.
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Avvägningen mellan att skapa hållbara finansiella organisationer och
att erbjuda även de fattigaste finansiella tjänster är en fråga som länge varit
central i mikrofinanssammanhang. I kapitel 2 presenterades hur användningen av riktade finansiella tjänster uppmärksammades internationellt och
hur framväxten av och intresset för dessa insatser innebar att biståndsorganisationer och Världsbanken intresserade sig för mikrofinansinsatserna.
Världsbanken har genom CGAP producerat en stor mängd litteratur och
policydokument där man presenterar mikrokrediter som föråldrat och
mindre effektivt och mikrofinans som nytt och bättre. Ett argument för att
mikrokrediter är mindre effektiva i Världsbankens och CGAP:s ögon, är
att dessa innebär att kapital tillförs utifrån och kräver subventioner i någon
form. Mikrokrediter är enligt detta synsätt inte ekonomiskt bärkraftiga och
hållbara. 182
Argumenten för kommersiell mikrofinans utgår ifrån att fattiga människor efterfrågar och kan hantera finansiella tjänster som består av både
spartjänster och lånemöjligheter, och som erbjuds till marknadspriser. Det
är argument som lyfter fram att det är bristen på tillgång på formella finansiella tjänster som är problemet för fattiga. Detta synsätt har dock mötts av
kritik. En orsak till kritiken har jag redogjort för i kapitel 2, nämligen det
faktum att det har varit svårt att empiriskt belägga att en ökad tillgång till
mikrofinanstjänster verkligen lett till minskad fattigdom. Det andra skälet
är att flera fall finns där organisationer som tillhandahåller kommersiell
mikrofinans riktade till fattiga har agerat på ett sätt att det uppenbarligen
skadat mikrofinansanvändare. Problemet med att kommersiell mikrofinans antingen inte når de fattiga eller att det påverkar fattiga negativt har
framförts av kritikerna allteftersom kommersiell mikrofinans utvecklats
till att dominera de internationella riktlinjerna kring hur mikrofinans ska
bedrivas.183
I samband med en skandal i Indien och delstaten Andhra Pradesh i oktober 2010 påbörjades en internationell diskussion, som också gjort avtryck
på CGAP, kring effekterna av kommersiell mikrofinans.184 Skandalen var
en konsekvens av hur olika mikrofinansorganisationer agerade mot sina
användare och att de samtidigt som de kommersialiserade sina tjänster uppträdde alltmer aggressivt mot sina användare. En av de organisationer som
verkade i regionen och som kritiserades hårt för sitt arbetsätt var Society to
Eliminate Rural Poverty (SERP). SERP agerade expansivt genom att utöka
182 Se Robinson (2001) s. 53.
183 Se exempelvis Hospes och Lont (2004) och Dichter och Harper (2008).
184 Se exempelvis http://www.microfinancegateway.org/gm/document-1.9.48953/Andhra_
Pradesh_FN67.pdf 2011-02-23.
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sin verksamhet med målet att nå fler klienter. Organisationen drevs av privata intressen och noterades på indiska börsen. Samtidigt uppdagades att
organisationen drev sin verksamhet under aggressiva former med resultatet
att medlemmar fick problem att betala tillbaks sina lån och även begick
självmord. Antalet självmord bland kunder till olika mikrofinansorganisationer i delstaten var så många i att de indiska myndigheterna blev tvungna
att omarbeta de regleringar som styr mikrofinansorganisationernas relation
till sina användare. De problem som kopplades till SERP som organisation
och deras agerande mot sina användare betraktades inte som unikt. De
indiska myndigheterna konstaterade att andra organisationer agerade på
liknande sätt. Denna händelseutveckling har resulterat i att en internationell diskussion inletts kring effekterna av kommersiell mikrofinans. Den
förstärktes också av att CGAP offentligt gick ut med information om att
det utifrån de utvärderingar som gjorts, av 25 års arbete med mikrofinans,
inte går att med säkerhet påstå att insatserna verkligen lett till förbättrade
inkomster eller växande småföretag bland fattiga mikrofinansanvändare.185
De senaste årens erfarenheter visar att ett ökat utbud av finansiella
tjänster som riktar sig till grupper som tidigare inte haft tillgång till sådana
inte självklart leder till omedelbar minskad fattigdom och förbättrad levnadsstandard. Dessutom visar exemplen från kommersiell mikrofinans att
fattiga människor är sårbara även i sammanhang där de får tillgång till formella finansiella tjänster. Kommersiellt drivna och ekonomiskt bärkraftiga
mikrofinanstjänster kan vara bra för organisationerna som tillhandahåller
dem men det är inte nödvändigtvis detsamma som att det är bra för de
fattiga som är målgruppen för tjänsterna.

Framåtblickande slutsatser

Detta kapitel har visat att det i CGAP:s dokument talas sparsamt om vad
fattigdom är och vilka de fattiga människorna är. I riktlinjer och underlag
för hur mikrofinans ska bedrivas och som finns tillgängliga på CGAP:s
hemsida finns ingen djupare diskussion kring den fattiga människan utan
presentationen stannar vid kategoriseringar av olika grupper, som visats i
detta kapitel. Definitionen av vad det innebär att vara fattig verkar helt enkelt ligga utanför hur organisationen uppfattar sitt uppdrag. I beskrivningen
av målen och förväntningarna på mikrofinansinsatserna talas i begränsad
omfattning om det allmänna sociala sammanhang som individerna lever i.
Kategoriseringen av fattigdom kanske underlättar när resultaten av fattig185 För länkar som innehåller sammanfattningar och diskussioner av ändelseutvecklingen i Andhra Pradesh se: http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/template.
rc/1.11.151413/1.26.14603/ 2011-02-23.
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domsbekämpningsprogram ska mätas och stämmas av, men det underlättar
föga i förståelsen av till vilken grad tillgången till finansiella tjänster ger dem
utrymme eller begränsar möjligheten att agera ekonomiskt rationellt.
Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen är att ekonomiskt
kapital verkar i samspel med andra kapitalformer, exempelvis socialt kapital
samt olika uttryck av symboliskt kapital. Ekonomiskt kapital är ett effektivt
instrument för att bidra till lösningen av det grundläggande problemet med
fattigdom, men det kan inte helt och hållet ersätta andra kapitalformer. Det
är inte självklart att ökad tillgång till ekonomiskt kapital kan ersätta former
för och betydelsen av socialt kapital; när det gäller funktionen av förtroende
och processen där förtroende byggs upp har det ekonomiska kapitalet inte
nödvändigtvis ett högre värde än andra kapitalformer.
Det kan innebära att när en individ, i denna undersökning en mikro
finansanvändare, agerar med syfte att vårda sitt symboliska kapital, så får
det till följd att hon eller han avstår från kortsiktig ekonomisk vinst. Med
andra ord: den som har rykte om sig att sätta sina ekonomiska vinstintressen
först ingjuter inte nödvändigtvis förtroende hos människor i sin omgivning. Socialt kapital kan inte enbart betraktas som en resurs som skapar
möjligheter utan är också ett kapital som kräver sina uppoffringar. För att
få tillgång till socialt kapital krävs olika investeringar där man måste visa sig
vara bärare av normer. I dessa sammanhang kan tillgången till ekonomiskt
kapital vara bra men en person som med sitt agerande visar att hon sätter
sitt ekonomiska intresse främst – före exempelvis att vårda relationen till
andra – är inte nödvändigtvis den person som i det sociala sammanhanget
har de största resurserna i form av socialt kapital.
Detta perspektiv ingår inte i CGAP:s resonemang kring fattigas behov
av finansiella tjänster. När organisationen beskriver de fattiga som ska nås av
mikrofinansinsatser är den centrala utgångspunkten att det saknas ekonomiskt kapital. De sociala omständigheterna som påverkar hur ekonomiskt
kapital i praktiken kan hanteras hamnar i skymundan eller behandlas som
ytterligare resurser med potential att stärka mikrofinansanvändarna.
Mikrofinans diskuteras med utgångspunkten att det är frågan om
att tillföra en resurs. En faktor som framhävs är insatsernas möjlighet att
stärka målgruppernas sociala kapital. Problemet med denna typ av syn på
mikrofinans blir tydlig när Fine diskuterar hur socialt kapital används i
utvecklingssammanhang av organisationer som Världsbanken. Begreppet
socialt kapital har generellt haft betydelse som motiv för utvecklingsinsatser
men Fine använder sig också av mikrofinansinsatser för att exemplifiera hur
begreppsanvändningen av socialt kapital får negativa konsekvenser.186
186 World Bank Development Report 2000/2001.
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CGAP är en underorganisation till Världsbanken och socialt kapital
finns som en underliggande mer eller mindre synlig motivering för mikrofinansinsatserna. Fine menar att socialt kapital som vetenskapligt begrepp
har urholkats och duplicerats på ett sådant sätt att det tappat sitt innehåll
och värde. Enligt Fine har socialt kapital förenklats och i princip alla samhälliga företeelser trycks in under ”socialt” till priset av att aspekter som
maktstrukturer, historia och annan kontext görs osynligt.187 Ytterligare en
aspekt är att socialt kapital omvandlas och hanteras som först och främst
resurser. Socialt kapital förväntas tillföra möjligheter, men att det eventuellt
också innebär att människor måste anpassa sig för att få tillgång till socialt
kapital är resonemang som inte ges utrymme.188
Fenomenet med att bortse ifrån sociala relationer och sammanhang
och deras betydelse för individers ekonomiska handlande analyseras av den
amerikanske ekonomen Stephen Marglin. Huvudargumentet är att det
ekonomiskt teoretiskt förankrade resonemanget inte inbegriper sociala relationer eller andra immateriella effekter som påverkar de val och möjligheter
som individer upplever att de har. Det ekonomiska tänkandet bygger, enligt
Marglin, på antaganden om att alla har möjlighet att agera ekonomiskt
rationellt med vinstsyfte.189
Mikrofinans som princip och metod för att bekämpa fattigdom bygger
på en liknande metodologisk uppställning, inte minst genom betoningen
av fattigas företagande och idealet skapat runt den förväntade utvecklingen,
där den fattige kan göra en stegvis förbättring av sin materiella levnadsstandard. En stegvis förbättring som kan illustreras genom händelsekedjan:
successivt sparande, låntagande, investering, återbetalning, återinvestering
och därigenom ökad ekonomisk vinst över tid.
Den rådande normen i mikrofinanssammanhang uttrycks genom kategoriseringen av fattiga människor. Denna baseras på materiella tillgångar
och grad av maktlöshet.190 Därtill lyfts människors handlingsutrymme fram
187 Fine (2010) s. 88.
188 Bebbington diskuterar varför inte internationella insatser som kanaliseras genom
NGO:s har fått de effekter som man i policys och på planeringsnivåer har tänkt. I
biståndssammanhang representeras fattiga genom att man ”talar om” dem mer än ”talar
i deras sak”. De fattiga som ska bli hjälpta har en konstant position där de har lite makt
och liten möjlighet att påverka. För hela detta resonemang, se Bebbington (2005) s. 938.
189 Marglin (2008) s. 75. Marglins resonemang kring hur det ekonomiska tänkandet utesluter sociala relationer är en bredare kritik men ligger i linje med en annan kritik som
brukar riktas mot klassisk ekonomisk teori och nyliberala teoretiska antaganden. En sådan debatt finns i boken Peopled Economies. Conversations with Stephen Gudeman(2005).
Se särskilt diskussionen mellan ekonomhistorikern Lars Pålsson Syll och Gudeman.
190 Att likställa fattigdom med maktlöshet är inte minst ett resultat av Nobelpristagaren
i ekonomi, Amartya Sen och hans argument som framförts i Sen (1999).
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där tillgången till finansiella tjänster syftar till att öka handlingsutrymmet för
individerna. I detta finns en underliggande förväntan på fattiga människors
möjligheter och intresse för att driva företag. Genom mikrofinanstjänsterna
förväntas fattiga människor få nya förutsättningar att agera ekonomiskt
rationellt.
Sammanfattningsvis vill jag lyfta fram:
1. Finansiella tjänster och faktorer såsom socialt kapital i mikrofinanssammanhang hanteras uteslutande som resurser snarare än som
något som man också måste göra uppoffringar för att få tillgång till.
Detta bidrar till att man riskerar att inte få någon fullkomlig bild av
finansiella tjänster och vad tillgången till mikrofinansorganisationer
betyder för fattiga människor.
2. Utgångspunkten är att de fattiga är ekonomiskt rationella individer
som saknar ekonomiskt kapital. Det tas ingen hänsyn till vad i den
övriga kontexten fattiga människor befinner sig i, som bidrar till
fattigdom. Det innebär att finansiella tjänster bara relaterar till en
del av de faktorer som orsakar fattigdom.
3. I internationella mikrofinanssammanhang har man hittills upprättat en norm som innebär att finansiella organisationer tillhandahåller finansiella produkter efter en modell som bygger på ekonomisk
teori som används generellt och som tar fasta på det som går att
kvantifiera och göra mätbart. Detta innebär att det läggs stor vikt
vid vad som är bra för organisationerna och för finansiärerna och
risken är att man tar alltför liten hänsyn till lokala förutsättningar
och fattiga människors faktiska villkor. Utifrån denna norm framstår mikrofinans som verktyg mot fattigdom som ofullkomligt och
begränsat.
Denna undersökning ställer sig kritisk till de utgångspunkter CGAP representerar genom att förespråka kommersiell mikrofinans. En fullständig
förståelse för vilken betydelse finansiella tjänster har för fattiga människor
kan inte bortse ifrån deras sociala sammanhang. De sociala relationerna,
de sociala sammanhangen där dessa relationer odlas samt vad det är som
produceras inom dessa sociala sammanhang måste inkluderas om man
vill skapa en fullständig förståelse för vilka förväntningar som är rimliga
gällande betydelsen av finansiella tjänster för fattiga människor och deras
möjligheter att använda sig av dessa för att minska sin fattigdom.
Utgångspunkten för denna avhandling är att fattiga människor saknar
ekonomiskt kapital men de lider också brist på annat, inte minst förtroende. Förtroende skapas mellan människor i sociala sammanhang och

82

fungerar som en mellanmänsklig komplexitetsreducent. Om det råder låg
grad av förtroende mellan individer eller råder en allmän brist på förtroende
inom samhället (generellt förtroende) försvåras mellanmänskliga relationer.
Intressanta frågor att ställa blir därför: Givet att förtroende skapas inom
ramen för sociala sammanhang, hur påverkar dessa sammanhang mikrofinansanvändarnas förhållande till finansiella tjänster och till de organisationer som tillhandahåller dessa tjänster? Vilken betydelse för individen får
tillhörigheten i mikrofinansorganisationer utöver att individen får tillgång
till finansiella tjänster? Hur inkorporerar människor de resurser som mikrofinansorganisationerna tillför i förhållande till sina andra kapitaltillgångar?
Det är frågor ska behandlas i avhandlingens andra del.
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del 2

kapitel 5

Mikrofinansorganisationerna
och det symboliska kapitalet

S

yftet med detta kapitel är att utreda vilken betydelse det symboliska
kapitalet har för den relationsskapande processen. Symboliska värden
som produceras i organisationer är viktiga även för diskussioner i senare
kapitel. Detta avsnitt handlar om mikrofinansorganisationernas funktion
som sociala miljöer och deras produktion av gemensamma normer som
genom sina symboliska värden påverkar användarnas agerande.

Ett institutionellt förtroende byggt på
den personliga relationen

Kirinyaga Tea Sacco Ltd är ett kooperativ startat 1994 på initiativ av teproducenterna i Kirinyagadistriktet i Kenya. Kooperativet hade vid tiden för
undersökningen 11 000 medlemmar, ett huvudkontor, tre lokalkontor samt
mobil bankservice i regionen.191
Teproducenterna sökte en lösning på problemet med de kontanta
utbetalningarna till bönderna. Att betala kontant var både kostsamt och
riskfyllt. Det betraktades som mer praktiskt om betalningarna kunde ske
till ett bankkonto, tekooperativet startades för att de bönder som inte hade
tillgång till bankkonton skulle kunna få betalningen till ett konto. Kooperativet tillhandahåller således finansiella tjänster till sina medlemmar genom
att det ger dem tillgång till olika konton för sparande och transaktioner. De
erbjuder också medlemmarna krediter till jordbruksproduktion men också
för skolavgifter. För att få kredit måste man ha en borgenär som också är
medlem i kooperativet. Antalet personer man kan borga för är begränsat.192
När representanter för kooperativet ska förklara syftet med verksamheten är svaret både från administrativ personal och från dem med daglig
kundkontakt att kooperativet och dess verksamhet finns för böndernas
191 För en genomgång av kooperativens etablering och utveckling i Kenya se exempelvis
Gyllström, 1991. Se också Flygare (2006) s. 25–26.
192 Intervju mars 2004; Dok. 10, 2004; Intervju mars 2004; Dok. 17 och Reflexion mars
2004; Dok. 17, rubrik: The mobile service experience.
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skull. När chefsekonomen tillfrågas hur han vill beskriva huvudsyftet med
verksamheten blir svaret: ”Det huvudsakliga målet med verksamheten är att
hjälpa våra medlemmar […] och befria dem från fattigdom.”193
Den nära relationen mellan bönderna och kooperativet betonas ständigt
av organisationens medlemmar. Inte sällan beskrivs personalen som ”bröder
och systrar”. När jag frågar en medlem hur hon ser på personalen svarar hon
att hon ser dem som sina (yngre) bröder; hon menar att det är värdefullt
att de kan förklara de beslut de fattar, när de beviljar eller avvisar en kredit,
på ett sätt hon förstår. Den personliga relationen utpekas som viktig för att
beslut motiveras begripligt.194
En informant beskriver hur han upplever organisationens tjänster genom att tala om den allmänna ekonomiska utvecklingen sedan kooperativet
startade. Han hänvisar till att de tjänster kooperativet tillhandahåller har
bidragit till ökad välfärd för medlemmar.195 Han beskriver också personalen
som disciplinerad och pålitlig vilket visar sig genom att det inte förekommer
mutor. Dessutom menar mannen att servicen är så effektiv att man inte
blir hemskickad med ogjort ärende.196 Relationen mellan användaren och
organisationen byggs upp dels genom de tjänster som erbjuds; dels genom
den pålitlighet som organisationen uppvisar över tid, vilken samtidigt stärks
av personliga band mellan användarna och personalen.
Chefsekonomen hänvisar i sina uttalanden till en lokalt förankrad identitet när han förklarar organisationens verksamhet och dess framtida planer.
Han säger att de kallar verksamheten för ett spar- och kreditkooperativ
men att de borde benämna verksamheten som en ”medlemsorienterad
bank”. Att det är medlemmarnas bank genomsyrar självuppfattningen.
När de framtida planerna kommer på tal lyfter han fram möjligheten att
tillhandahålla tjänster för icke-medlemmar, och tillägger att organisationen
fortfarande ska vara lokalt förankrad i Kirinyagadistriktet.197 Detta är ett
uttryck för hur han, som representant för organisationen ser en möjlighet att utöka det personligt förankrade förtroendet mellan organisationen
och dess medlemmar till att bli ett förtroende som kan verka generellt och
193 Intervju mars 2004; Dok. 10.
194 Intervju mars 2004; Dok. 1 Informanten använder sig av ordet ”younger brothers”,
detta tolkar jag som att hon vill referera till en slags familjaritet som hon upplever
mot organisationen. Att hon benämner dem som ”yngre” tolkar jag som en följd av
att de flesta som hon möter i organisation är yngre än henne själv. Det kan också ha
en symbolisk betydelse inför hur hon upplever organisationens personal där ”yngre
bröder” syftar till dels organisationens service dels dess pålitlighet, så som hon förväntar sig att yngre bröder ska agera i ett kulturellt och socialt sammanhang.
195 Intervju mars 2004; Dok. 25.
196 Intervju mars 2004 ; Dok. 25.
197 Intervju mars 2004; Dok. 10.
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därigenom kan attrahera allmänheten utöver den egna medlemskretsen.
Kooperativets rykte om att vara mån om sina medlemmar har med
säkerhet stor betydelse för det förtroende som organisationen åtnjuter. Den
ömsesidiga relationen bygger på en personligt förtroende mellan kooperativet och användarna. Ömsesidigheten uttrycks av personalen och de säger
att de vet att de har sina jobb tack vare dessa bönder. Det är ju bönderna
som genom sitt medlemskap betalar deras löner och som upprätthåller
verksamheten.198 Betydelsen av det personliga förhållningssättet visar sig
också när representanter för organisationen försöker värva nya medlemmar.
En av organisationens mest ansedda värvare förklarar sitt arbete för mig.
När jag frågar hur hon närmar sig potentiella medlemmar blir svaret att
hon försöker framhålla att hon verkligen har sina rötter i området. Hon
säger också att hon försöker vara familjär genom att fråga om de inte setts
tidigare i mer privata sammanhang – detta som försäljningsstrategi för att
få personen att intressera sig för att bli medlem i organisationen.199 Den
personliga relationen har stor betydelse för den förtroendeskapande processen mellan organisationen och användarna av dess tjänster.

Byggnaden

Kirinyaga Tea Growers Co-operative har arbetat fram en företagskultur
där medlemmarna upplever sig ha stort inflytande över vilka tjänster som
erbjuds. Organisationen arbetar på olika sätt för att stärka förtroendet för
verksamheten. Exempelvis är relationsbygget mellan anställda och medlemmar del av den förtroendeskapande process som pågår. Ett exempel på
något som stärker organisationens symboliska kapital är investeringarna
som kooperativet gör i sina byggnader.
Kooperativets huvudkontor är stadens största byggnad. År 1999 färdigställde organisationen bankbyggnaden med hjälp av ekonomiska insatser
från medlemmar genom donationer samt ett lån från en internationell
biståndsorganisation, Oikocredit. När jag frågar en kund i organisationen
vad han tycker om byggnadsprojektet svarar han att han känner sig stolt
eftersom ”byggnaden är den bästa i hela stan”.200 Representanter från organisationer säger att byggnaden har varit bra inte minst genom att den
fått lokala företagare att vilja öppna konto. Från dessa har de fått höra att
företagarna känner förtroende för organisationen eftersom den lyckas bygga
en så stor och fin bankbyggnad.201
198
199
200
201

Intervju mars 2004; Dok. 24.
Intervju mars 2004; Dok. 28.
Intervju mars 2004; Dok. 25.
Intervju mars 2004; Dok. 10.
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Den personliga relationen och uppförandet av en egen bankbyggnad kan
betraktas som del av ett immateriellt kapital organisationen uppenbarligen
anstränger sig för att vårda.202 Planen är att etablera flera bankbyggnader på
de platser där man idag arbetar med de mobila bankenheterna. Under ett
av besöken kördes jag till en byggnad som snart var ett färdigt delkontor.
Planerna för de festligheter som skulle genomföras vid öppnandet. Att
kooperativets ledning lägger stor tyngd vid öppningsceremonier och arrangemangen runt dessa visar att de aktivt försöker förankra verksamheten
genom att tillskansa sig symboliskt kapital. Ett exempel är fotografiet av den
politiska representanten som var med vid öppningsceremonin av huvudkontoret när byggnaden stod klar. Ceremonin genomfördes med Emilio
Mwai Kibaki som 2010 var landets president.
Sammanfattningsvis verkar det finnas ett samspel mellan hur kreditrelationer och organisatoriskt ramverk bidrar till framväxten av ett ömsesidigt
förtroende mellan organisationen och dess medlemmar. De upprepade
transaktionerna och organisationens förmåga att följa regelverk är viktiga
för hur användarna upplever de erbjudna finansiella tjänsterna. Men det
som fungerar som en verklig garant är den lokala närheten och engagemanget som Kirinyaga Tea Growers Sacco representerar.

Symboliskt kapital utan materiell förankring

Eclof-Kenya startade 1994 och har vid tidpunkten för min undersökning
ca 5 000 medlemmar och sex kontor spridda över landet. Dess verksamhet
koncentreras enbart på att tillhandahålla krediter i form av mikrokrediter
till privatpersoner. Eclof-Kenya har inte samma möjligheter som de övriga
organisationer i denna undersökningen att skapa symboliskt värde kring de
krediter man erbjuder. Eclof är en mikrokreditorganisation som inte hanterar kontanter på sina kontor utan verkar med hjälp av existerande banker.
Eclof har sitt säte i Genève och etablerades i samband med andra världskrigets slut med syfte att bygga upp kyrkor i krigsdrabbade länder. Idag har
de verksamhet över hela världen och en stor del av verksamheten fokuserar
på att erbjuda krediter till individer, självhjälpsgrupper och organisationer.203
I Kenya innebär det att verksamheten bedrivs i hyrda lokaler med diskret
framtoning. De som nyttjar tjänsterna får utbildning av den manager som
202 Den personliga relationens betydelse för förtroende finns också bland de övriga organisationerna i undersökningen men detta har central betydelse för kooperativet och
utgör organisationens främsta symboliska kapital. För exempel på personligt kapitals
betydelse i andra organisationer i studien se exempelvis observation februari 2006;
Dok. 39.
203 www.eclof.org.
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har ansvar för kreditgruppen. Managern rekryterar själv sina kreditgrupper,
utbildar dem till att förstå hur Eclof utför sina tjänster och följer sedan också
upp gruppen.
Utbildningen av nya kreditgrupper syftar till att försäkra sig om att de
nya användarna har förstått lånevillkoren. I mångt och mycket fokuserar
man på att medlemmarna har förstått ansvaret som det innebär i samband
med att man går in som garant för någon annans kredit. Det läggs också
avsevärd energi på att motivera medlemmarna att genomföra den procedur
som krävs för att det ska räknas som att man fullföljer kontraktet.204
För att fullfölja kreditkontraktet ses hela gruppen på Eclof-kontoret
på utsatt datum. Kreditgruppens medlemmar ska ta med sig kvitton från
banken där det framgår att de har satt in avsett belopp på sparkontot samt
att de har betalt den överenskomna summan för krediten.
Under en observation av en gruppträningssession kunde jag konstatera
att det läggs betydande energi på att motivera gruppen att hålla samman.
Metoden som först och främst anammas för att uppnå detta är individuell
och kollektiv bestraffning. Medlemmarna får tillsammans komma överens
om bötessumman vid olika förseelser. Förseelse kan vara att komma för sent
till ett möte, att inte alls komma till ett möte utan att ha angivit giltig skäl,
att man inte gjort de insättningar och betalningar som kontraktet anger. För
att motivera användarna används hot om efterverkningar. Moroten är löftet
om fler och kanske större lån i framtiden.205 Användarna av Eclof-Kenyas
tjänster tränas att agera utifrån specifika förväntningar från organisationen.
Studiens båda andra organisationer bygger upp förtroende genom att
upprätta en värdegrund kring en specifik identitet medan Eclofs tydligaste
symboliska kapital utgörs av den kristna förankring. Flera användare nämner som huvudskäl till varför de valde just Eclot att det var viktigt att veta
var pengarna kom ifrån.206 I samtal med användarna blir den kristna förankringens symbolvärde tydligt, inte enbart i direkta utsagor. Den kristna
förankringen skapar förväntningar kring organisationens agerande och att
man gör kopplingen mellan det religiösa och det etiska. Man förväntar
sig helt enkelt att Eclof med sin kristna bakgrund inte ska vara lika strikt
som man kan tänka sig att andra förmedlare av finansiella tjänster kan
vara. Medlemmarna uppfattar organisationen som bärare av det kristna
”kärleksbudskapet” medan organisationen betonar budskapet om plikt och
förankrar detta i något som kan uppfattas som kristen moral.207
204
205
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207

Intervju/observation mars 2006; Dok. 9.
Intervju/observation mars 2004; Dok. 9.
Intervju mars 2004; Dok. 7, intervju mars 2004; Dok. 2.
Intervju/observation mars 2004; Dok. 13.
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Strategier med symboliska uttryck

Jamii Bora skiljer sig från de andra två organisationerna; genom den variation av tjänster som erbjuds är den en mikrofinansorganisation snarare än
en mikrokreditorganisation. Den har en specifik målgruppsformulering där
man säger sig vilja nå de absolut fattigaste med sina tjänster.208
Organisationens nav är Ingrid Munroe. Hon har kenyanskt medborgarskap men är ursprungligen från Sverige. Hon har lång erfarenhet av
bostadsfrågor och fattigdom i Afrika och har tidigare arbetat för UNHabitat och för African Housing Fund.209 Historien kring hur Jamii Bora
upprättades är bärande för organisationens identitet och viktig för att förstå
medlemmarnas syn på sig själva och på dem man försöker nå i sina insatser.
Initiativet till organisationen togs av 50 tiggarkvinnor i Nairobi 1999 i
samband med att Ingrid annonserat att hon planerade att gå i pension. I
sin tidigare yrkesroll hade hon byggt upp kontakter med ett antal hemlösa
kvinnor. Bland dessa fanns individer som inte kunde acceptera att hon
skulle lämna dem åt sitt öde. De kom till henne och sade att hon inte fick
överge dem. Munroe fann dem i sin trädgård flera dagar i sträck. Till slut
frågade hon vad de ville göra. De sade att de ville tänka på saken och gick
men kom tillbaks efter några dagar. De berättade att de skulle kunna tänka
sig att försöka starta små inkomstbringande verksamheter om de fick möjlighet att låna en liten summa pengar. Det fanns en del mikrokreditprojekt
i Nairobi vid den här tidpunkten och det är möjligt att dessa inspirerade.
Munroe övervägde förslaget och kom fram till att hon nog skulle kunna
utnyttja sina kontakter från yrkeslivet och därigenom förse dem med kapital, men inte utan villkor. Motförslaget blev därför att om dessa kvinnor
sparade en shilling skulle Munroe se till att det fanns två shilling som de
kunde låna. Ingen kunde i det stadiet föreställa sig vilka proportioner det
skulle ta. Verksamheten växte från initialt 50 medlemmar till att ha passerat
70 000, tre år senare. År 2009 hade organisationen fler än 170 000 medlemmar och ännu fler påverkas av dessa tjänster eftersom de bland annat erbjöd
hälsoförsäkring för hela familjen samt har ett bostadsprojekt som omfattade
medlemmarna och deras familjer.210
208 För information om de uttalade värdena se Annual report 2004 och Annual report
2006. Innehållet i detta avsnitt är hämtat från fältarbeten i Kenya under 2002, 2004
samt 2006 i samband med observationer och samtal med medlemmar som utgjorde
personalstyrkan och med medlemmar som främst utnyttjade de erbjudna tjänsterna.
Se också www.jamiibora.org 2011-02-28.
209 Hon har även arbetat för den svenska regeringen under 1960- och 1970-talen med bostadsforskning. Förutom de kontakter med hemlösa som hennes yrkesroll inneburit
så hade kontakter också etablerat i samband med adoption av tre hemlösa pojkar.
210 Detta är information som också kan hittas på organisationens hemsida, http://www.
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Konceptet utvecklades i en dialog mellan de kvinnor som tog initiativet
och Munroe som agerade bollplank för idéerna. Munroe strukturerade
förslagen och fick finaniseringshjälp av en Norsk biståndsorganisation,
StrØmme Foundation, och av en kenyansk asiatisk familj med intresse för
fattigdomsproblematik för att genomföra idéerna.
För att formellt registrera sig som biståndsorganisation behövdes ett
namn och de kom gemensamt fram till namnet Jamii Bora, vilket betyder
”bra familjer” eller ”goda familjer” på kishswahili. Namnet valdes för att de
ansåg att detta var kärnan i verksamheten dvs. att skapa förutsättningar för
hela familjer att leva sina liv på ett, som de såg det, värdigt sätt. Efter en
tid fick ungdomarna i organisationen till uppgift att fram en logotype. Det
antagna förslaget målades på huvudkontorets grindar. Detta blev symbolen
för organisationen och utseendet antyder inte på något sätt att det är en
organisation där man hanterar några större summor. Vid samtal med Ingrid
konstaterar hon att detta säkert var ett viktigt sätt att reducera risk. Men
med verksamhetens expansion har säkerhetsproblematiken komplicerats
och det räcker inte längre med en framtoning som associerar till välgörenhet
och som leder bort från det faktum att de bedriver en bankverksamhet som
involverar kontanter.211
Organisationen valde inte bara att använda en logotype med ett specifikt symbolvärde. Tankarna kring organisationens framtoning har också
påverkat valet av möblemang. Det har varit viktigt att skapa en organisation
som är solidarisk med en bärande värdegrund som bygger på allas lika värde
och därför har det fallit sig naturligt att alla har samma möbler oavsett
befattning. Oavsett om man är medlem som sitter och väntar på att betjänas
eller om det handlar om en av personalen som har en ansvarsfull befattning
sitter de på samma typ av vit stapelbar plaststol. Vid samtal med Ingrid
framkommer att detta är viktigt och att det har symbolisk betydelse för hur
man ser på sig själv och dem man vill nå.
Verksamhetens personalstyrka rekryteras ofta ur medlemsskaran eller
bland personer som står någon medlem nära. De har en relativt god förståelse för verksamheten från början. Även de som är anställda måste bli
medlemmar i organisationen – en medveten strategi att åstadkomma en
företagskultur där alla oavsett position är medlemmar.
Vikten av allas lika värde och rätt att få samma behandling framkommer
i organisationens manifest, dvs. de bärande normer som alla medlemmar
jamiibora.org/housing.htm 2011-02-28.
211 För mer information om organisationens husprojekt se http://www.jamiibora.org/
history.htm 2011-02-28.
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förväntas leva efter inom ramen för organisationen.212 Dessa konkretiserade
normer används aktivt inte minst vid nyrekryteringar. Den nya personalen
får skriftligen tentera för att visa att de kan och har förstått organisationens
ideologiska fundament utöver kunskap kring organisationens operativa
verksamhet.213
Organisationen använder sig också av andra sätt att manifestera de värderingar man vill ska känneteckna verksamheten. De använder bibelcitat
för att exemplifiera ett visst sätt att agera i förhållande till den möjlighet de
finansiella tjänsterna erbjuder. De bibliska budskapen kan sammanfattas
med att alla har en talang given av Gud och att denna talang ska vara
drivande för individen för att denne själv försöka förbättra sitt liv, snarare
är att man ska förlita sig på att någon annan ska lösa situationen.214
Organisationen lyfter också fram olika medlemmar som förebilder.
Dessa individer är valda utifrån hur väl de lyckats ta sig ur extrema förhållanden för att få en förbättrad levnadsstandard. Organisationen ger
priser till medlemmar som utmärker sig genom sin målmedvetenhet och
drivkraft samt faktiska bedrifter. Några av de som fått pris var bland de 50
kvinnor som tog initiativ till organisationen. Många av de kvarvarande ursprungliga medlemmarna tillsammans med andra med bakgrund i extrem
fattigdom finns nu som socialarbetare och företrädare för organisationen
(promotorer).215 Deras uppgifter är att sprida budskapet bland andra i extrem
fattigdom, att de själva besitter kraft och förmåga att ta sig ut ur sin misär.
Normer vävs således in i verksamheten genom upprättade strategier som
syftar till att få medlemmarna att agera på ett specifikt sätt.

Slutsatser

De tre organisationerna hanterar möjligheten att upprätta materiella symboler samt konstruera gemensamma normer och värdegrunder på olika
sätt. Gemensamt för dem är att formerna för verksamheten väcker förväntningar bland dem som dessa tjänster riktar sig till. Skillnaden mellan
Kirinyaga Teagrowers Sacco, Jamii Bora och Eclof-Kenya belyser betydelsen
av samt kopplingen mellan ägande och identitetsbygge. De båda fallen med
kooperativet och den Kenyanska NGO:n Jamii Bora visar på ett aktivt
identitetsbygge där identiteten är kopplad till specifika värderingar. De existerande normerna kretsar kring den egna verksamheten, den miljö och de
212
213
214
215
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manifestet finns i organisationens årliga rapporter.
Intervju februari 2006; Dok. 41.
Matteus 25.
Företrädarna kallas för promotors vilket är svåröversatt till sitt innehåll. Därför använder jag det engelska begreppet när dessa personer förekommer.

människor där man är aktiv. I exemplet med Eclof-Kenya läggs inte samma
energi på att skapa ett symboliskt kapital. Dess starkaste symboliska resurs
är den kristna förankringen. Den religiösa anknytningen är ett resultat av
att Eclof är en internationell organisation med en speciell historia. De två
andra organisationerna erbjuder en större variation av symboliskt kapital
medan Eclof har ett inte mindre betydelsefullt men betydligt mer avgränsat
symboliskt kapital.
De olika organisationerna uppvisar olika grad av mångfald av symboliskt
kapital. I Kirinyaga Teagrowers Sacco spelar den lokala förankringen och
den personliga relationen en stor roll. Organisationen investerar i fysiska
attribut såsom bankbyggnader. Dessa byggnader betraktas som symboler
för organisationens förmåga och soliditet. Kooperativet bygger också sitt
förtroendekapital gentemot medlemmar och allmänhet på sin förmåga att
upprätthålla regelverken man rest kring de finansiella tjänster man erbjuder.
Detta innebär också att man vinner förtroendekapital genom regelbundet
utförda transaktioner. Genom upprepade transaktioner förstärks pålitligheten.
Eclof-Kenya har ett betydligt mer begränsat symboliskt kapital. De
saknar egna byggnader, de har inte samma nationella och framför allt lokala
förankring eftersom det är frågan om en internationell organisation med
huvudkontor i Genève. Denna organisations viktigaste symboliska kapital
är dess kristna tillhörighet. Den blir en del av organisationens producerade
förtroendekapital.
Jamii Bora innehar ett brett spektrum av symboliskt kapital. Berättelsen
om vilka som tog initiativet till Jamii Bora utgör ett symboliskt kapital man
ständigt återkommer till. Den nationella förankringen utgör också ett symboliskt attribut som tjänar som en resurs i relationen till medlemmar och
allmänheten. I organisationen arbetar man medvetet med det symboliska
värdet vilket också visar sig genom namnet, hur loggan är designad och valet
av möblemang. Jamii Bora har ett budskap som genomsyrar hela verksamheten och detta får symbolisk betydelse. De tre organisationsexemplen kan
sammanfattas i följande punkter;
Tekooperativet bygger sitt symboliska kapital genom
• att det personliga förtroendet generar socialt kapital,
• systemförtroende som byggs genom verksamheten,
• organisationens lokala förankring,
• personalens lokala förankring,
• byggnader.
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Eclof-Kenya bygger sitt symboliska kapital genom
• att relatera till kristna värderingar,
• upprättandet av regelverk.
Jamii Bora bygger sitt symboliska kapital genom
• sedelärande berättelser,
• att relatera till kristna värderingar,
• organisationens lokala förankring,
• personligt förtroende som genererar socialt kapital,
• upprättandet av regelverk,
• möblemang och byggnader.
Organisationerna använder sig på olika sätt av symboliska attribut. De
olika symboliska uttryckssätten tar sig normativa uttryck som får praktiska
konsekvenser. Detta väcker frågor som hur organisationerna arbetar aktivt
med sitt symboliska kapital och vad som händer vid motsättningar mellan
förväntningar och vad de i realiteten kan leva upp till. Dessutom: Hur
använder sig individerna av normsystem och symboliskt kapital i mikrofinanssammanhang? Detta ska behandlas i nästa kapitel.
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kapitel 6

Produktionen av normer

I

föregående kapitel framgick hur organisationerna i olika utsträckning
skapar ett mervärde kring sin verksamhet i form av olika symboliska
attribut som byggnader och värderingar. Syftet bakom dessa investeringar är
att organisationerna vill visa sig tillförlitliga. Samtidigt har organisationerna
behov av att upprätta en värdegrund för användarna att förhålla sig till.
Normerna utgör de värderingar som mikrofinansanvändarna förväntas följa
när de brukar de tjänster organisationerna erbjuder. Detta kapitel svarar på
frågan hur normer överförs från organisationerna till användarna och vilka
uttryck detta tar sig i praktiken.

Normer i organisationspraktikerna

Representanter för Jamii Bora håller ett möte med en grupp blivande
promotorer. En promotor är en medlem med uppdrag att agera som representant och företräda organisationen i sin lokala miljö. Under mötet
betonas specifika normer då de får verksamheten presenterad av en representant från organisationen. Gruppen kommer från Mt: Kenya-regionen.
En representant från huvudkontoret håller i mötet, hon heter Susan och är
anställd på huvudkontoret men är som alla andra anställda också medlem
i organisationen. Hon inleder med att tala om att de bör vara beredda
att offra en del av sin tid på detta eftersom de kan komma att behövas
närsomhelst och att de förväntas komma när de blir kallade.216
Organisationsrepresentanten lyfter fram promotorerna och de kvinnor
som var med och tog initiativet till det som skulle bli Jamii Bora. Dessa
personer lyfts fram som förebilder. Jamii Bora använder förebilderna och
deras förändrade levnadsförhållanden som exempel på vad det kan innebära
att vara medlem i organisationen. Kärnan i budskapet är att de kom från
extremt fattiga förhållanden och att de med egen kraft lyckades och att de
med hjälp av Jamii Bora lyckats förändra sina liv.
216 Observation februari 2006; Dok. 43, jag hade möjlighet att vara åhörare till detta möte,
det som sades mig ämnat för den besökande gruppen och var inte riktat till mig.
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De blivande promotorerna får höra att de måste vara beredda att kunna
svara på alla typer av frågor och att de därför måste sätta sig in i organisationens hela verksamhet. Detta innebär att de måste kunna svara på frågor
som varför organisationen inte betalar räntor på medlemmarnas sparade
medel. Susan förklarar för gästerna att detta ska förstås utifrån att Jamii
Bora är mer som en rörelse än som en vanlig mikrofinansorganisation. Hon
markerar att det är en skillnad mellan den verksamhet hennes organisation
ägnar sig åt jämfört med andra mikrofinansorganisationer. Susan framhåller att organisationen är en mobiliserande kraft för fattiga människor som
annars inte skulle organisera sig. De vill inte bli betraktade som en renodlad
finansiell organisation, utan snarare identifiera sig som en socialt orienterad
verksamhet där bristen på ränta kompenseras av de insatser som utförs för
att stärka fattiga grupper i Kenya.

Med religionen som normativt stöd

Susan använder sig också av ett bibelcitat när hon beskriver organisationens
verksamhet för den nyanlända gruppen. I Matteus 25 finns två historier som
ofta återkom som exempel. Den ena historien handlar om sju jungfrur som
med lyktor väntar på fästmannen vid porten. När han är på intåg inser en
av dem att hon inte har olja till lampan och blir tvungen att gå för att hitta
sådan. När hon kommer tillbaks har fästmannen redan kommit och porten
är stängd. Denna historia brukar användas för att belysa betydelsen av att
vara förberedd på att inte plötsligt uppkomna möjligheter ska gå förlorade.
Den används också för att understryka vikten av framförhållning och att
man ska spara för att kunna använda resurser när de verkligen behövs.
Den andra historien handlar om några tjänare som av sin husbonde fick
mynt att förvalta medan han reste bort. En av tjänarna valde att investera
så att mynten fördubblades och en annan valde att gräva ned dem i ett hål i
marken för att vara säker på att de inte skulle komma bort. När husbonden
var tillbaka fick tjänaren som investerat mynten beröm och belöning medan
han som grävt ned mynten i marken fick bannor för sin oförmåga att hantera resurserna. Denna historia används för att understryka att varje individ
har en medfödd talang som kan användas och utvecklas. Susan säger att alla
är födda rika (genom sina medfödda resurser) och att det är upp till var och
en att utveckla sina talanger och på så sätt påverka utvecklingen av sitt liv.

Fattigdom som mentalitet

Susan menar att fattigdom finns i folks sinne och sedan ger hon exempel
på personer som inte tar tillvara tillfällen som ges. Hon säger att det finns
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personer som sitter och beklagar sig över sin fattigdom, samtidigt som de
omges av turister, utan att de använder sig av möjligheten att starta turistverksamhet som de kan tjäna pengar på. Hon konstaterar att vissa bara sitter
och väntar på att någon ska komma och hjälpa dem. Detta gäller särskilt
när de ser en vit person, en vit person innebär pengar. Senare under mötet
påpekar Susan att de kan lära sig av hur de vita gör genom att ha framförhållning och exempelvis spara till sina barn redan från det att de är födda.
Hon menar också att de som kommer till Jamii Bora ska vara medvetna
om att det inte är ett ”Muzungoställe” upprättat av vita människor med
obegränsade resurser. Var pengarna upplevs komma ifrån förefaller vara
problem organisationen tvingas hantera. Även andra exempel från samtal
med medlemmar och representanter från organisationen hänvisar till att
vissa uppfattar att Jamii Bora tillhandahåller Muzungopengar, dvs. pengar
från rika länder som är gåvor. Medlemmar som arbetar för organisationen
genom att kontakta personer som inte amorterat på sina lån säger att vissa
som tagit lån från organisationen inte förstått att de är tvungna att betala
tillbaka eftersom de uppfattat det som Muzungopengar och att de då inte
behöver bry sig om att de gjort ett åtagande.217
Susan säger också att medlemmarna ska vara medvetna om och därför
också sprida vidare att Jamii Bora inte ger bidrag. Hon menar vidare att
Jamii Bora tillhandahåller en stege men klättrandet får medlemmarna göra
själva. Det inte är möjligt att förändra livet i ett svep utan att man måste
klättra ett pinnhål i taget. Därför får man först ett lån på en mindre summa
och över tid när man visat att man klarat av de första lånen får man möjlighet att låna större summor.
Under mötet upprepar Susan vikten av att medlemmarna själva är aktiva
och att de ska undvika att passivt vänta på att någon ska och hjälpa dem.
Ett exempel är när hon påpekar att Jamii Bora vänder sig till de fattiga med
syfte att hjälpa dem att förändra sina liv genom att få tillgång till sparmöjligheter och lån. Detta innebär att de inte kan ”stanna inne i huset och sova”.
Promotorernas arbete är att uppmuntra drömmar och ”som afrikaner ska
de inte sitta och göra ingenting, inte sitta och tänka att det inte finns något
de kan göra”. Susan fortsätter vidare med att säga ”att vissa bara sitter och
säger att farfar var fattig, jag är fattig, alla är fattiga så det finns ingenting
jag kan göra”. Hon menar att ”detta inte är sant, alla kan göra någonting
för att förbättra sina liv”. Susan återkommer till att det inte är frågan om
att organisationen förmedlar gåvor, medlemmarna får tillgång till lån och
dessa ska betalas tillbaks.
Promotorer ska verka för att på alla sätt vara goda exempel för andra.
217 Intervju mars 2006 Dok; 60.
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”De ska göra som de andra promotorena gjort och utveckla en verksamhet,
ett företag och därigenom vara ett exempel för andra”, Susan menar också
att de inte ska vänta alltför länge på att ta ett lån. Att spara är bra men det
är genom lånen de kan sätta sina projekt i verket.218

Budskapet att vända motgångar till resurser

Susan sammanfattar organisationens verksamhet och säger att Jamii Bora
arbetar för att förändra människors liv. Om någon har problem försöker
organisationen hjälpa till. Susan tar upp de olika projekten och tjänsterna
som organisationen tillhandahåller. Jamii Bora har inte bara en hälsoförsäkring utan också en livförsäkring som faller ut till fördel för de närmaste
om en medlem avlider. Susan använder sig av ett exempel om en kvinna
som går till marknaden och säljer sin ko. Pengarna tar hon hem och låser
in i sovrummet men så kommer sonen hem och bryter sig in och tar pengarna.219 Hon fortsätter och säger att det finns stora problem med missbruk
av droger och alkohol. Susan menar att många kvinnor arbetar hårt hela
dagarna för att komma hem till sin man som tar ifrån henne pengarna och
går till baren med dem. Därför har organisationen ett projekt att försöka
hjälpa missbrukare att komma ur sitt missbruk.
Susan menar att det finns många sorgliga livsöden och många som är
drabbade på olika sätt, inte minst av hiv/aids. Susan understryker under
mötet att det är viktigt att de inte döljer sina historier och sina problem.
Hon säger att de ska använda dem så att andra kan bli hjälpta. Hon hänvisar
till några av de gamla promotorerna och deras livsöden och att dessa historier ska användas för att hjälpa andra att komma ur sin fattigdom. Susan
säger att man kan ändra sin personliga uppfattningar genom att Jamii Boras
verksamhet belyser vikten av rådgivning och samtal. Hon konstaterar att
det finns många exempel inom Jamii Bora där personer ändrat sina liv och
hänvisar till närvarande personer.
218 Observation februari 2006; Dok. 43, sammandrag ur anteckningarna. Angående
lånen så är detta något som de återkommer till. Senare under samma möte tas frågan
upp igen efter att mötesdeltagarna har presenterat sig och hur mycket de har sparat
samt hur stora lån de har. Gruppen som kommit har nästan inga lån utan nästan
uteslutande sparmedel. De får uppmaningar från personer från huvudkontoret att
de måste ta lån, inte minst för att utgöra goda exempel för andra. Se också intervju
mars 2006; Dok. 36 där Susans syn på ”Afrikansk mentalitet” bekräftas av en annan
representant från organisationen.
219 Susan säger att de riskerar att bli bestulna på sina kontanter av en manlig närstående
och att pengarna männen tar används för att finansiera ett drogmissbruk eller att
pengarna spenderas på (dåliga) kvinnor. Det läggs således en värdering över de män
som beskrivs som ett hot för kvinnorna.
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Det budskap Susan framför till aspiranterna betonar det individuella
ansvaret och varje persons inneboende förmåga att utveckla entreprenörs
anda. Hon framställer också organisationens verksamhet som driven av
de människor den riktar sig till och deras behov. Det är dessa behov som
enligt Susan givit upphov till organisationens olika projekt. Budskapet är
att organisationen tillhandahåller verktygen men arbetet får medlemmarna
göra själva fast med organisationens aktiva stöd.

Ett fördjupande samtal

Vad är det egentligen som händer vid detta möte mellan personalen och de
blivande promotorerna? Susan som arbetar för Jamii Bora presenterar en
specifik värdegrund som hon förväntar sig att de blivande promotorerna ska
följa. För att illustrera organisationens värdegrund har hon två huvudverktyg: personer som får föregå som goda exempel och bibelcitat.
Vid ett senare tillfälle har jag möjlighet att samtala med Susan om det
som sades under mötet. Jag berättar för henne att jag har funderat mycket
över hennes budskap till besökarna och särskilt kring det hon sade om det
afrikanska sättet att tänka. Jag ber henne förklara vad hon menar. Susan
säger att många ger upp och upplever att de inte kan göra något åt sin
situation. Hon återkommer till bibelcitaten och den betydelse hon menar
att de har – ett budskap som enligt Susan innebär att man ska vara beredd
på de möjligheter som kan uppstå och vårda och utveckla de talanger som
man har begåvats med. Susan tycker det är viktigt att använda sig av exemplen på personer som faktiskt förändrat sina levnadsvillkor med egen kraft.
Hon säger att det finns många exempel på personer med extremt dåliga
villkor genom exempelvis fysiskt handikapp som enligt Susan lyckas och
visar att om någon som har sådana dåliga förutsättningar kan klara sig så
bra så borde alla kunna det. Susan säger också att det finns problem med
religionen. Kenya är ett kristet land och många ber till Gud om hjälp med
förväntningen att Gud ska lösa problemen. Hon menar att Gud istället vill
att människorna ska använda sig av de talanger som Han givit var och en
samt att de därigenom själva ska hitta lösningarna på sina bekymmer.220
Susan upprepar att när kenyaner ser en muzungo (en vit person) ser
de pengar, de ser möjligheten att de kanske kan få något. Hon säger också
att hon har samma problem när hon reser till sina hemtrakter. När folk
kommer för att hälsa på henne är det inte för att de har saknat henne utan
med förhoppning att de kan få något.
Susan menar också att detta beteende inte är begränsat till vissa individer
220 Intervju mars 2006; Dok. 37.
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utan är genomgående för hela landet. Till och med regeringen har ägnat tid
åt att öka de utländska insatserna i landet. Istället borde den sitta ned och
diskutera hanteringen av de resurser som landet har och som kan användas
för att förbättra landets ekonomi.
När jag frågar Susan hur hon skulle vilja förklara en sådan mentalitet
svarar hon att hon tror att det hänger samman med landets koloniala historia. Som afrikaner har de blivit förnekade tillgången till sitt eget land och
därför tror de inte att det är deras eget. När de får tillång till makt, försöker
de därför ta för sig så mycket som möjligt och när de felaktigt förser sig och
samtidigt förstör sker det utan att de känner skuld.221
I det budskap som Susan ger de blivande promotorerna framträder
organisationens värdegrund tydligt. Denna bygger på individualism och
varje individs personliga ansvar för sitt liv och sin livssituation. När Susan
förklarar sitt budskap ställer hon detta mot en mentalitet hon menar är
rådande i landet. Denna mentalitet skapar enligt Susan passivitet hos de fattiga att de accepterar sin oförmåga att ändra sin situation och att förändring
och förbättring endast kan åstadkommas genom någon annans ingripande.
Ett ingripande från någon annan som har det bättre än de själva, en bättre
beställd landsman, en rik vit person eller Gud.
Den värdegrund organisationen vill förmedla är denna mentalitets
motsats och bygger på varje individs förmåga att själv förbättra sitt liv. De
medlemmar som lyfts fram som särskilda förebilder har en sak gemensamt,
att de för egen kraft och med små medel lyckats förändra sina liv genom
hårt arbete och små lån.
Även de bibelcitat som används fokuserar på individens eget ansvar
och förmåga att ta till vara de små och få resurser som står till buds. Min
tolkning av denna värdegrund att det finns en vilja att upprätta en för alla
medlemmar gemensam norm, en plattform där alla vet vad som förväntas
av dem. Detta underlättar organisationens verksamheter och stärker organisationen som social miljö.
Det som sker mellan de blivande medlemmarna och organisationsrepresentanterna är en överföring av ett informellt regelverk. Detta har
diskuterats av den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama som menar
att grunden för förtroende är gemensamma normer men att brist därpå kan
överbryggas genom kontrakt och regelverk. Samtidigt menar Fukuyama att
grupper som agerar med gemensamma normer som grund är mer effektiva
eftersom det då råder större grad av förtroende mellan individerna.222
221 Intervju mars 2006; Dok. 37.
222 Fukuyama (1995) s. 26; se också Putnam (2001) s. 21.
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Eclof och utbildning av nya användare

Ovanstående exempel visar hur organisationsrepresentanten för Jamii
Bora bemöter och skolar in nya medlemmar. I budskapet från organisationen finns många olika metaforer som innehåller bärande normer och
värderingar. Detta kännetecknar Jamii Bora men är inte representativt för
Eclof-Kenya.
Eclof-Kenya utbildar också sina nya medlemmar om de villkor som
gäller för de finansiella tjänsterna och de förväntningar organisationen ställer på sina användare. Vid ett tillfälle får jag möjligheten att delta under
ett sådant möte. Eclof-Kenya erbjuder krediter under förutsättning att
individer går samman som grupp och att de borgar för varandras lån. Det
är detta organisationsrepresentanten talar om under mötet, dvs. vad denna
garanti innebär och vad organisationen förväntar sig av dem när de skriver
under för varandras lån.223
Mötet är upplagt så att organisationsrepresentanten talar om för gruppen vad organisationen förväntar sig av dem. Representanten har ett blädderblock till hjälp och hon förhör sig hela tiden om att deltagarna har
förstått villkoren och att de ställer upp på dem.
Representanten börjar med att förklara vad Eclof förväntar sig av dem
när de borgar för varandras lån. Eftersom man ansvarar för den andre personens åtagande innebär det att man bör kunna lita på personen ifråga.
Hon betonar också att man ansvarar för dennes eventuella problem. Detta
innebär att om personen blir sjuk, får problem med sin affärsverksamhet
eller på något annat sätt får problem med att betala så ska de som borgat
för lånet stödja personen och inte bara hjälpa till och betala kostnaden.
Representanten använder ord som ”systerskap” och ”blodsband” men för
övrigt används få liknelser.
Att borga för någon annan beskrivs av organisationen som tungt och
”tufft” samtidigt som detta måste göras, eftersom det är ett villkor som
organisationen har för att bevilja lån. Som deltagare i kreditgruppen ska
de göra detta ”villigt”. Hon säger detta på ett uppmanande sätt genom att
fråga dem: ”Gör [borgar för andra] ni detta villigt eller ovilligt?”, ”Villigt”,
svarar gruppen i kör. Representanten fortsätter: ”Därför att vid något tillfälle
kommer det att hända att hon [personen man borgar för] blir sjuk. Hennes
affärsverksamhet kanske inte ger utdelning någon månad, hur gör ni med
det? Klagar vi och är ’ovilliga’?”. En av gruppdeltagarna svarar: ”Vi gör det
villigt”. Representanten fortsätter och betonar att de inte ska klaga när de
måste betala för någon som fått ekonomiska problem, även om det sker vid
upprepade tillfällen. Hon uppmanar dem att tillsammans hjälpas åt så att de
223 Intervju mars 2004 Dok. 9.
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kan täcka upp kostnaderna för den som har problem och reda ut problemet.
Tonen är uppfordrande och auktoritär. Det blir en ”klassrumsliknande”
känsla. Representanten står framme vid blocket och får de nya medlemmarna, som sitter på en enkel träbänk vid väggen, att upprepa svarande i kör.
Det uppfostrande syftet med Eclofs verksamhet förstärks genom ett samtal
med den kreditansvarige på huvudkontoret i Nairobi. Hon förklarar att
användarna måste ha ett sparande motsvarande 20 % av lånet. Användarna
kommer till Eclof för att lära sig ett nytt beteende, för att få en långsiktigt
bättre levnadssituation där de inte längre tar lån från Eclof.224
Representanten lyfter fram kassörens roll och säger att det framför allt
ligger på denne att följa upp gruppmedlemmarnas status. Kassören förväntas kontrollera att alla kan betala när det börjar närma sig månadsinbetalning. Samtidigt förväntas deltagarna själva tala om när de får problem.
Detta leder in på vad de förväntas göra utöver att betala för varandra när det
uppstår problem. De får betala straffavgifter om de inte kan betala för sina
lån, eller om de inte kan sätta in den sparsumma de kommit överens om
samt om de eller någon annan i gruppen inte kan komma till bokat möte.
Organisationen är mycket tydlig i frågan om straffavgifter. Representanten säger att det inte accepteras att de bara gör delbetalningar. Saknas pengar
betraktas detta av organisationen som att de inte betalat alls.
Under mötet understryks att hela den överenskomna summan för avbetalningen och den summa de kommit överens om ska sättas undan som
sparmedel gäller för att det ska betraktas som att de fullföljer det upprättade finansiella kontraktet. En av medlemmarna frågar om det inte borde
räcka med att betala in det fulla beloppet för avbetalningen på lånet men
representanten står på sig och säger att det inte är att betrakta som att de
fullgjort kontraktet.
Representanten säger också att det är viktigt att de gör sina insättningar
som grupp och att de kommer till de bokade mötena gemensamt. Hon
upprepar flera gånger hur viktigt det är att de håller samman och att hennes
relation till dem är som grupp och inte som individer. Det är till gruppen Eclof beviljar lån även om det betalas ut till individerna. Senare under
mötet säger hon att bestämmelsen att de ska agera som grupp gentemot
organisationen fattats av disciplinära skäl. Det är viktigt med disciplin.
Representanten menar att Eclof vill att de ska hålla ihop som grupp och att
detta ska vara en sammanhållning som förhoppningsvis ska kvarstå även
när de inte längre tar lån från Eclof. Kanske kan de senare använda sina
sparmedel för att låna ut till varandra. Då är det bra att de har varandra
eftersom det kan göra en sådan lösning möjlig.
224 Intervju februari 2004 Dok. 11.
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Representanten säger att de måste vara ärliga och uppriktiga när det
gäller vilka föremål de uppger som säkerhet och att dessa föremål verkligen
motsvarar summan de ber att få låna. Hon poängterar ärlighet och säger att
de måste visa att de går att lita på. Därför är det viktigt att de gör som de
kommit överens om, att de betalar i tid och att de kommer till möten på
utsatt tid. Hon vet att de har en merry-go-round tillsammans och uppmanar
dem att använda denna för att kontrollera varandras status och trovärdighet.
Om de inte följer dessa överenskommelser, om de inte betalar in den
totala summan för lån och sparande, om de inte kommer till möten i tid
eller om de inte håller ihop som grupp kommer de få ett ”dåligt rykte” (bad
record) på kontoret.
I det tidigare exemplet med representanter för Jamii Bora och deras
kontakt med nya medlemmar användes olika normativa budskap, ofta i
form av liknelser vilkas innehåll illustrerade de värderingar organisationen
står för och som de vill att deras användare också ska dela. Eclof-Kenyas
representant använder sig inte i samma utsträckning av värdebärande liknelser. Den enda egentliga metaforen är att de ska förhålla sig till varandra
och att de borgar för varandras lån som systrar av samma blod. Men även
om Eclof inte lutar sig mot metaforer i samma utsträckning som Jamii
Bora innebär inte det att deras kontakter med nya medlemmar är fria från
värderingar.
I det budskap som Eclofs nya medlemmarna får, och som framgår i
undersökningen, ingår värderingar om vikten av ärlighet och disciplin.
Organisationen framhåller gruppsammanhållningen men detta ska förstås
utifrån organisationens behov av att hålla kostnader nere. Genom gruppdynamiken sänker organisationen sina transaktionskostnader från vad det
skulle kosta dem att förhålla sig till kreditgruppsdeltagarna som individer.
Genom grupplånen får deltagarna göra en del av det kontrollerande arbetet,
det bäddas in i uttryck som gör att det ser ut att vara först och främst
för deltagarnas eget bästa. Sammanhållningen i gruppen framställs ha ett
egenvärde som till och med kan betraktas som ett långsiktigt mål för kreditgruppen.
Även om Eclof i detta sammanhang inte använder sig av normativa metaforer i samma utsträckning som Jamii Bora är budskapet normativt och
innehåller specifika värderingar. Eclofs representant framhåller som sagt
faktorer som ärlighet, förtroende, tillit, disciplin och gruppsammanhållning och bygger också upp sitt regelverk kring dessa. Hon lyfter fram vikten
av att över tid leva upp till kontraktet, att betala som det är överrenskommet
och att komma på avtalad tid. Att följa reglerna är viktigt för Eclof.
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Både Eclof och Jamii Bora framhåller att detta är för gruppens och
individernas bästa. Jamii Bora beskriver dessutom utvecklingen av tjänster
och verksamheter som något som skett utifrån användarnas behov. Retoriskt talar båda organisationerna om användarnas behov som en drivkraft
till utveckling och förändring av verksamheten. Ett annat sätt att se på
drivkraften från organisationernas sida är att de bedriver utlåning till
grupper som i stor utsträckning saknar materiell säkerhet. Därför blir en
gemensam värdegrund en manual som omfattar riktlinjer för individernas
agerande. Om organisationerna får sina användarna att följa dessa riktlinjer
kan de förutse deras agerande, vilket underlättar för organisationen att lita
på användarna. Detta ersätter bristen på andra strukturella och materiella
tillgångar som fordras för att erhålla finansiella tjänster.

Hur man värvar nya medlemmar

Te-kooperativet verkar på andra grunder än de två andra organisationerna.
De rekryterar först och främst tebönder. När en av representanterna för
tekooperativet talar om hur hon gör när hon rekryterar nya medlemmar
hänvisar hon till sin talang.225 Hon förklarar att vad hon i praktiken gör
är att bygga en känsla av förtroende mellan henne som representant för
organisationen och den potentielle medlemmen. Det största problemet
i rekryteringsprocessen är konkurrensen från andra organisationer. Hon
säger också att hon ibland måste dementera negativa rykten om kooperativets verksamhet, spridda av andra aktörer intresserade att rekrytera samma
individer. Ryktesspridningen innebär enligt henne att presumtiva kunder
ofta blir förvirrade. Organisationen får i sin tur problem med att människor
”hoppar” mellan olika finansiella organisationer. Problemet med organisationsbyte nämns flera gånger och när jag ber henne beskriva en ”bra”
klient nämner hon en klient som är lojal. Tekooperativet har en tydlig rekryteringsbas och de får hjälp av tefabrikanterna som kanaliserar bönderna
till kooperativet. Genom att betalningen för tebladen går från fabriken till
kooperativet skapas en struktur för kooperativets verksamhet som de övriga
två organisationerna saknar. Exemplen från de andra två organisationerna
innehåller i större grad normer och värderingar än vad kooperativet gör.
Eclof-Kenya och Jamii Bora använder dessutom liknelser i högre utsträckning än vad kooperativet gör. Dessa liknelser är värdebärande och bidrar
till en gemensam värdegrund vilken kan betraktas som en överbryggning
av de strukturer Eclof-Kenya och Jamii Bora saknar men som kooperativet
har. Detta innebär i sin tur att kooperativet inte behöver uttrycka sig lika
normativt som de båda andra organisationerna i relation till sina användare.
225 Intervju mars 2004 Dok. 28.
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Slutsatser

I detta kapitel har jag visat hur organisationerna överför normer i sin verksamhet. Normer är i hög grad skapade utifrån sina motsatser. Syftet är att
fostra medlemmarna till individuellt ansvar för sina liv. Denna ”fostran”
stärker organisationerna som social miljö. Ju större genomslag dessa normer
får, desto mer bidrar detta till den förtroendeskapande processen mellan
organisationerna och deras medlemmar samt mellan medlemmarna själva.
Genom upprättandet av gemensamma värderingar ökar möjligheten för
organisationen att förutse medlemmarnas agerande. Kärnan i de normer
som överförs från organisationsrepresentanten till blivande medlemmar ligger väl i linje med de organisatoriska förutsättningar organisationen arbetar
efter. Organisationerna behöver medlemmar som investerar sitt kapital i
inkomstbringande aktiviteter, medlemmar som söker och tar de chanser
som ges i investeringsmöjligheter. Organisationerna vill att medlemmarna
tar eget ansvar och själva ser sina möjligheter att agera för att skapa bättre
ekonomiska förutsättningar för sig och sina familjer.
I de empiriska exemplen har vi sett hur en värdegrund överförs till nya
deltagare. Normer avspeglar hur organisationen arbetar och villkoren de ger
för de tjänster som tillhandahålls. Normbildningen är med andra ord ett
sätt för organisationen att sänka sina transaktionskostnader. De upprättade
gemensamma normerna kan också betraktas som ett sätt för organisationen
att förutsäga medlemmarnas framtida agerande. Att följa normerna blir en
ersättning för de fasta säkerheter de flesta medlemmar inte har. Det gör det
möjligt för organisationerna att visa förtroende för dem som vänder sig till
dem.
De tre organisationer som ingår i studien skiljer sig åt ifråga om värdegrundens kärna. Inom Jamii Bora skapas en bild av att vara en mobiliserande
rörelse som riktar sig till de fattiga i Kenya. Värdegrunden i Eclof-Kenya
ligger i organisationens kristna identitet med betoning på plikttrogenhet
vilket bidrar till att man följer uppsatta regler medan Jamii Bora och tekooperativet uttrycker sina värderingar på annat sätt. I centrum hos Eclof
finns också de tjänster som tillhandahålls; de belyser normer som omfattar
förtroende, tillit, solidaritet etc. men utan att framställa värderingarna i
metaforer på det sätt som görs av exempelvis Jamii Boras representanter.
I kooperativet, Kinriyaga Teagrowers Sacco, kretsar värdegrunden kring
förmågan att ge tebönderna en service som tidigare inte funnits. Utformningen av deras verksamhet innebär att de inte har samma behov av en
värdegrund som de övriga organisationerna i undersökningen.
Att vara bärare av specifika värderingar kan vara en grund för förtro-
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ende för organisationerna. Samtidigt innebär en organisations normer att
användarna får förväntningar på hur organisationerna kommer att agera
– förväntningar som kan bli en källa till konflikt. I nästa kapitel ges exempel
på hur normerna också har inskränkande effekter.
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kapitel 7

Normers inskränkande
effekt

K

apitlet behandlar normers inskränkande effekter genom att lyfta
fram hur dessa kan verka begränsande på beteende. De empiriska
exemplen belyser hur normer prövas, ifrågasätts och reproduceras i förhandlingssituationer som uppstår mellan organisationerna och användarna
samt individerna emellan. Exemplen visar både hur organisationernas och
mikrofinansanvändarnas handlingsutrymme avgränsas av det symboliska
kapitalet.

Ifrågasatt symboliskt kapital

I ett samtal med användare av Eclof-Kenyas tjänster frågar jag varför de
har valt den organisationen. Flera svarar att de valt Eclof eftersom det är en
kristen organisation. Informanterna uppskattar de värden organisationen
säger sig representera.226 Men att som organisation framhålla sig vara bärare
av vissa värden skapar också förväntningar kring organisationens agerande.
Nedanstående exempel behandlar frågan vad det innebär för en mikro
finansorganisation att försöka återupprätta förlorad ordning genom att utfärda bestraffande åtgärder när ett kontrakt brutits. Exemplet visar vad som
kan hända när en organisation ifrågasätts i samband med att den försvarar
regelverket. De ekonomiska faktorerna verkar prioriteras framför de värden
som organisationen säger sig stå för. Det är också ett exempel på vad det kan
innebära för en kreditgrupp när de måste hantera en gruppmedlem som
bryter mot existerande regler.
Under ett besök på ett av Eclofs kontor i Nairobi hålls ett möte med
en kreditgrupp.227 Utifrån samtalet mellan medlemmarna och managern
framkommer att denna grupp brutit sitt kontrakt på flera olika sätt. De har
varit sena med inbetalningen till sparkontot och återbetalningen av lånet.
226 Intervju mars 2004 Dok.2 (intervju med två mikrofinansanvändare), Intervju mars
2004 Dok.7.
227 Intervju mars 2004 Dok. 13.
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Medlemmarna har varit dåliga på att komma i tid till de avtalade mötena
och ibland har de uteblivit utan att ha angivit något skäl. De har heller
inte hållit samman som grupp utan dykt upp med flera olika kvitton på
insättningar av sparmedel och återbetalningar av lån.
Gruppens kassör, som är ansvarig för inbetalningarna, har vid ett tillfälle
samlat in pengar från de övriga, men istället för att göra en inbetalning på
banken använt pengarna för egen räkning. Det uppdagades av lokalkontorschefen eftersom Eclof inte fått in pengarna. Dessutom uteblev kassören
från mötet och gjorde sig oanträffbar för både Eclof och de övriga i gruppen.
Under det pågående mötet konfronterades kassören. Syftet var att ta reda
på vad som egentligen hänt. Dessutom var det meningen att organisationen
skulle presentera vilka åtgärder som tänktes vidtas som en konsekvens av
agerandet och att mannen skulle betala tillbaka det han förskingrat. Han
skulle också åläggas en straffavgift. Syftet med mötet var också att gruppen
gemensamt skulle uppdatera de regler organisationen satt upp och som
gruppens medlemmar själva varit med att besluta om.
Managern håller hård ton mot kassören. Hon påpekar vid flera tillfällen
att de övriga fått lida och oroa sig för tilltaget samt att de dryftat sin oro
med henne. Detta bekräftas till viss mån av de övriga i gruppen men den
hårda tonen mot kassören gör att de övriga till slut i kroppsspråk ger uttryck
för att de finner situationen obehaglig och någon tar honom också till slut
i viss mån i försvar. De övriga håller låg profil med tanke på att mannen
försnillat deras pengar.
Under mötet förskjuts fokus från kassören och hans förskingring till att
mer beröra hela gruppens missnöje över de straffavgifter kassören drabbas
av. De uttrycker också missnöje med de straffavgifter som omfattar alla i
gruppen och som åläggs dem i samband med att de exempelvis kommer
försent. Medlemmarna enas i ett gemensamt missnöje mot organisationens
hårda attityd. De ifrågasätter om villkoren verkligen är förenliga med de
kristna värden de uppfattar att organisationen hyser.
Detta är ett exempel på vad som kan hända när en användare bryter mot
uppsatta normer och hur en organisation delvis är begränsad av de värden
den säger sig stå för. Att bryta mot normen innebär både för individen och
för organisationen att man riskerar förlora delar av sitt förtroendekapital.
Här innebar det att mannen ifråga förlorade sin position som kreditgruppens kassör eftersom han brutit mot regler och normer inom organisationen. Hans framtida beteende kunde inte längre anses förutsägbart eftersom
han brutit mot det förtroende som de övriga i gruppen givit honom.
Samtidigt vittnar detta exempel om att även organisationen riskerade
användarnas förtroende då medlemmarna i kreditgruppen uppfattade or-
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ganisationsrepresentanten som hårdare än de förväntade sig av en organisation som utger sig för att hysa kristna värderingar. Eclof-Kenyas medlemmar uttrycker tydligt att de tycker att organisationens representant bryter
mot de värderingar de upplever att organisationen är bärare av. Det jag vill
visa med detta exempel är hur organisationens kristna förankring är en del
av dess symboliska kapital, men att det också skapar förväntningar kring
organisationens agerande. De värden en organisation upprättar inskränker
samtidigt hur en organisation och dess representanter kan agera i relation
till sina användare.

Värdens begränsande effekter

Det finns fler exempel i materialet på hur organisationers möjlighet att
agera inskränks av de normer de vill representera.
Under ett samtal med en av Jamii Boras medarbetare får jag höra talas om en promotor som hoppat av och som själv försökte sätta upp ett
mikrofinansprojekt.228 Hon försökte förse sig ekonomiskt i samband med
avhoppet genom att begära ut sitt sparade kapital innan hennes lån var
avbetalda. Det fick hon inte. Istället använde Jamii Bora hennes sparkapital
för att balansera hennes utestående lån. Men hon var trots detta fortfarande
skyldig organisationen en ansenlig summa.
Organisationen hade problem med kvinnan eftersom hon spridit ut
att hennes aktiviteter var en del av Jamii Bora. När jag förhör mig om en
tänkbar förklaring till hennes avhopp får jag höra att hon varit missnöjd
med lönen, som hon betraktar som för låg eftersom hon har universitetsexamen. Men samtidigt hade kvinnan enligt informationen bättre lön än
många andra i organisationen. Dessutom hade hon fått extra ekonomiskt
stöd efter en skilsmässa. Kvinnan hade också fått förtroende att representera
Jamii Bora utomlands, något som brukar betraktas som eftersträvansvärt av
andra inom organisationen.229
Oavsett vad den bakomliggande orsaken var så försökte hon felaktigt
använda organisationens namn för att värva deltagare till ett eget projekt.
Det kan betraktas som ett försöka att använda det symboliska kapital och
förtroendekapital Jamii Bora byggt upp fast för egna syften. Som motåtgärd
agerade Jamii Bora genom att ta hennes sparmedel som hon hade innestående hos organisationen. Jamii Bora skickade också ut representanter
för att dementera att kvinnan representerade organisationen och för att
klargöra att hennes aktiviteter inte hade något att göra med Jamii Bora.
228 Intervju februari 2006; Dok. 32.
229 Intervju februari 2006; Dok. 32.
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För övrigt höll organisationen en anmärkningsvärd låg profil i sina åtgärder
mot kvinnan. Det kan finnas många skäl bakom organisationens agerande.
Ett skulle kunna vara att organisationen ville vårda sitt symboliska kapital.
I ett samtal med en person inom Jamii Bora som ansvarar för säkerhetsfrågor uttrycker mannen en viss frustration över att inte kunna ta till så
kraftiga åtgärder som han tycker behövs. Han uttrycker att organisationen
är en aning slapphänt och inte i tillräckligt hög grad bestraffar personer som
utnyttjar sin ställning.230
Med tanke på det föregående exemplet finns uppenbart en risk i att
vidta åtgärder när regler överträds. Genom att undvika konfrontation vårdar organisationerna den del av sitt symboliska kapital som representeras
av värderingar som gäller exempelvis medmänsklighet. Detta kan betraktas
som ett exempel på hur organisationerna har ett symboliskt kapital i form
av ett rykte uppbyggt på förväntningar som kretsar kring de värden organisationerna skapat kring sin verksamhet.
Organisationerna måste också förhålla sig till andra normativa föreställningar som de möter i den miljö där de bedriver sin verksamhet. I
en lokal kontext med många parallella biståndsprojekt och andra likartade
organisationer måste de hantera föreställningar om att de tillhandahåller
gåvomedel från den rika delen av världen. I konflikten mellan kreditgruppen och representanten för Eclof-Kenya vänder sig användarna mot de
hårda villkoren eftersom de uppfattar det vara en fråga om pengar som
kommer från gåvor från vita i väst som vill hjälpa fattiga. Sådana exempel
finns också hos andra organisationer.
I ett möte med blivande medlemmar säger representanten för Jamii
Bora att de inte ska uppfatta organisationen som någon som ger gåvor. I ett
annat empiriskt exempel talar personal som arbetar med personer som inte
betalar tillbaks om samma problem dvs. att det hos vissa uppfattas som om
organisationen tillhandahåller gåvor.231 En användare av Jamii Boras tjänster
refererar också till att det finns många mikrofinansorganisationerna som
verkar parallellt och där medlemmen menar att det i hans omgivning finns
personer som tar lån från flera olika organisationer trots att de sedan inte
har möjlighet att betala tillbaks.232
Det finns uppenbarligen flera konkurerande föreställningar kring
mikrofinanstjänsterna där dessa associeras till andra pågående biståndsin230 Intervju mars 2006; Dok. 38.
231 Se kapitel 4. Observation februari 2006; Dok. 43, Intervju mars 2006 Dok. 60.
232 Intervju mars 2006 Dok. 56. Detta bekräftas också av andra informanter som uttalar
sig vara väl medvetna om att det finns olika mikrofinansorganisationer samt att de
tillhandahåller tjänster mot olika villkor. Se exempelvis intervju februari 2006 Dok. 58.
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satser samt uppfattningen att mikrofinansorganisationerna ställer lägre krav
jämfört med andra finansiella aktörer.
Denna typ av vittnesmål omfattar inte kooperativets medlemmar, vilket
skulle kunna tolkas som att kooperativet inte verkar inom ramen för det
som uppfattas som bistånd och fattigdomsbekämpning. Det normativa
sammanhang en organisation, eller en individ, tillhör har betydelse för hur
omgivningen interagerar med organisationen.
Det symboliska kapital och de värderingar organisationerna uppvisar
sig vara bärare av bidrar till omgivningens förtroende för organisationen
men det innebär också att omgivningen bygger upp framtida förväntningar
kring hur organisationen kommer att agera i olika fall. Vid motsättningar
kan det begränsa handlingsutrymmet genom att omgivningen ifrågasätter
organisationens värdegrund, något som måste betraktas som förtroendeförlust.

Individen och det symboliska kapitalet

Existensen av rådande normer och den komplexitet dessa omfattar är
också synliga i andra fall kopplade till mikrofinansanvändare som individer samt deras vilja att vara bärare av specifika värderingar. Vid ett tillfälle
får jag tillfälle att tala med en man som tvingas avsluta sitt medlemskap
i Jamii Bora på grund av en konflikt med sin mor och problem med en
medlem i kreditgruppen som inte kan fullfölja sina kreditavbetalningar.
Han blev medlem av Jamii Bora när han blev arbetslös som byggnadsarbetare. Mannen letade i samband med en ryggskada efter annat sätt att
försörja sig. Han bildade en kreditgrupp med vännerna i församlingen och
bestämde sig för att köpa upp mjölk från sina hemtrakter, få den levererad
med buss till Nairobi varje morgon och sedan sälja den till kunder i stan.
Det innebar att han var tvungen att engagera sin mor som var mycket
skeptisk till idén men som ändå valde att delta. Verksamheten gick riktigt
bra och han lyckades få några bra kunder.233
Problemen började med att en av kreditgruppsmedlemmarna inte
kunde betala av sitt lån. De andra i gruppen ansåg att det inte berodde på
att personen ifråga misskött sig utan det handlade om att marknaden var
dålig. De ville hjälpa honom men mannen som inte kunde betala av på
lånen gömde sig och gjorde det omöjligt för de övriga att hjälpa till och
därigenom bevara gruppen och medlemskapet intakt.
Sedan gjorde den förste mannens mor anspråk på verksamheten sonen
etablerat. Hon krävde att få hela summan av det som mjölkleveranserna gav.
233 Intervju februari 2006; Dok. 51.

113

Familjen blev förvånad över hennes anspråk eftersom hon varit så negativt
inställd från början. Eftersom han är kristen kände han att han måste ”hedra
sin moder” genom att låta henne få sin vilja igenom. Därför satt han utan
en fungerande kreditgrupp och verksamhet.
Planen var vid vårt samtal att återgå till byggnadsbranschen men han
kände ingen oro utan sade sig vara helt säker på att han om några år skulle
ha en ny kreditgrupp och en annan verksamhet igång. Jag tolkar det som
att han inte gav sig in i konflikten för att hävda sina ekonomiska rättigheter
utan såg det som en kristen handling att låta modern få verksamheten.
Precis som organisationerna är begränsade av de värden de säger sig
stå för verkar också individen vara begränsad av de normer som hon eller
han agerar efter eller vill att andra ska associera dem med. Det innebär i
praktiken att ett sätt att handla, exempelvis att försvara sina rättigheter, kan
påverka till vilken grad en person kan tillskrivas ett visst symboliskt kapital.
Förlusten av symboliskt kapital i sin tur skulle kunna leda till förlorat socialt
kapital.
Under ett samtal med en informant som vi kan kalla Joe berättas det om
ett liknande händelseförlopp. Han talar om att det är svårt att hitta någon
man med säkerhet kan lita på samtidigt som man måste vara beredd att ta
risken som det innebär att visa någon förtroende.234
Joe berättar hur han själv och de andra i gruppen upplevde att de verkligen hade god hjälp av de tjänster organisationen erbjöd. I alla fall trodde
han det men även de fick problem med en av medlemmarna i kreditgruppen som inte kunde betala. Joe säger att de skulle kunna gå till polisen, men
då löper mannen en risk att han hamnar i fängelse. Eftersom de betraktar
sig själva som kristna ser de inte detta som ett alternativ.235
De har försökt få honom komma på en träff men när de bestämmer en
tid slutar det alltid med att mannen inte dyker upp. Joe menar att mannen
är rädd och därför gör sig omöjlig att få tag på och därför är Joe på plats på
kontoret för att lägga ut de pengar mannen är skyldig.
Det verkar vara en balansakt att visa upp sitt symboliska kapital och
samtidigt pröva andras. Att leva upp till värderingar innebär inte bara fördelar utan innebär också en begränsning för vad som är möjligt att göra.
Det finns en risk när man ifrågasätter någon annans förmåga att leva upp
till sitt föregivna symboliska kapital, eftersom det i sin tur kan leda till att
det egna symboliska kapitalet minskar. Mannen som tvingades ge upp sin
234 Intervju februari 2006 Dok. 54.
235 Antagligen skulle inte detta bli ett polisärende och ett eventuellt fängelsestraff är inte
troligt men det är de tankar som mikrofinansanvändaren har kring situationen med
hans kreditgrupp och deltagaren i gruppen som inte kan betala.
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verksamhet till sin mor menade att han var tvungen eftersom hans kristna
normer kräver att han hedrar sina föräldrar. På samma sätt relaterar Joe
till samma normer när han säger att han och de andra i gruppen inte kan
vidta åtgärder mot den person som inte betalar på sitt lån då de betraktar
sig som kristna.

Slutsatser

Gemensamma normer underlättar i sociala sammanhang eftersom det
främjar den mellanmänskliga interaktionen. Gemensamma värden verkar
komplexitetsreducerande och det bidrar till att det sociala sammanhangets
deltagare kan förutse andras framtida agerande. Att kunna förutse, eller tro
sig kunna förutse andras handlande, i enlighet med Luhmans definition,
underlättar processen att våga visa förtroende. På så sätt bidrar gemensamma
normer i en social miljö till en förtroendeskapande process.236
Samtidigt upprätthåller värderingar gränser för vad som är möjligt att
göra innan man riskerar att skada sitt symboliska kapital. Det finns alltid
en risk att bryta mot upprättade överenskommelser, detta som en följd av
just fattigdom och brist på materiellt utrymme. Det är en prövning att stå
fast vid det egna symboliska kapitalet för att skydda sitt sociala kapital i ett
läge där andra väljer att bryta mot en överenskommelse.237
Man kan på samma sätt tolka både exemplen med organisationer som
inte agerade på medlemmarnas brott och medlemmarnas återhållsamhet av
kritik. Att vara hård med sin kritik eller att vidta åtgärder för att straffa någon
som bryter mot normer skulle kunna innebära förlust av det egna symboliska
kapitalet och därför en risk för förlust av socialt kapital och förtroende.
Det är viktigt att visa att man lever upp till de värderingar man anser sig
representera. Om man som organisation eller individ utger sig för att vara
bärare av kristna värden som uppfattas vara uppbyggda kring förlåtelse och
generositet måste man handla inom ramen för detta. Detta innebär ständiga
avvägningar mellan försvar av materiella intressen på vissa områden och att
riskera att förlora ekonomisk, symboliskt, eller, som jag vill beskriva det,
förtroendekapital. Relationen mellan symboliskt kapital och ekonomiskt
kapital är komplex och dessa två är inte alltid förenliga med varandra.
236 För en detaljerad genomgång av Luhmans definition av förtroende se kapitel 2.
237 Dessa prövningar skapar samtidigt möjligheter att visa sig vara bärare av specifika
normer och värderingar genom att inte ”sjunka lika lågt” som dem som agerar i
motsats till de normer som man i den organiserade sociala miljön försöker leva upp
till. Detta kan jämföras med Bourdieus analys av hederskänslan bland Kabylerna där
en person ignorerade en persons utmanande förolämpningar för att svara på dem
skulle vara detsamma som att sänka sig till utmanarens nivå, Bourdieu (1993) s. 23.
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I Produktionen av tro skriver Bourdieu om relationen mellan den ekonomiska vinsten och det kulturella kapitalet. Det kulturella kapitalet kan
inte frigöra sig från relationen till den ekonomiska aspekten men det är
genom att ta avstånd från den kortsiktiga vinsten och genom att vårda
andra symboliska värden som det kulturella kapitalet byggs upp och den
ekonomiska vinsten på lång sikt skyddas.238
De empiriska exemplen visar hur mikrofinansanvändare vårdar sitt
sociala kapital, genom olika symboliska representationer, och avstår från
kortsiktig vinst och snabba ekonomiska fördelar. På så sätt försöker de visa
sig vara sitt sociala kapital värdigt. Detta står i kontrast till hur man i internationella sammanhang framställer fattiga människor samt på vilket sätt
de kan minska sin fattigdom med hjälp av småskaliga finansiella tjänster.
Utgångspunkten i mikrofinanssammanhang är att fattiga är ekonomiskt
rationella. Exemplen i detta kapitel visar att individerna är beroende av
sitt symboliska kapital eftersom det är deras främsta verktyg när de bygger
förtroende mellan sig och andra. Detta inskränker till vilken grad de kan
agera ekonomiskt rationellt. Detta är en slutsats som ligger väl i linje med
andra som kritiserar organisationer som Världsbanken för sin förenklade
syn på fattigdom och fattiga människor.239
Något som inte brukar lyftas fram när mikrofinans diskuteras är att
detta också omfattar organisationerna. Dessa bygger också upp ett symboliskt kapital kring sin verksamhet och de värderingar som omgärdar dem
är centrala i relationsbygget med låntagarna. Men precis som individernas
handlingsutrymme begränsas av att de måste agera inom ramen för sitt
symboliska kapital för att inte urholka sitt sociala kapital och därmed
sitt förtroendekapital, måste även organisationerna balansera ekonomisk
rationalitet och ekonomiska intressen mot sitt symboliska kapital. Detta
är något som inte omfattas av CGAP:s riktlinjer om ekonomiskt hållbara
mikrofinansorganisationer som förväntas driva sin verksamhet på marknadsmässiga villkor och med målet att expandera för att fler fattiga ska nås
av finansiella tjänster.
Att välja att förlåta och värna om sitt eget symboliska kapital till priset
av förlorat eller reducerat ekonomiskt kapital kan betraktas som en social
positionering med syfte att leva upp till värderingar man vill visa sig bärare
av. I nästa kapitel utforskas processer av social positionering.

238 Bourdieu (1993) s. 169. I Bourdieus termer är det frågan om relationen mellan produktionsfältet och konsumtionsfältet.
239 Se kapitlen 4 och 5 för djupare diskussion.
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kapitel 8

Att manifestera
symboliskt kapital

D

etta kapitel syftar till att belysa hur olika individer ger uttryck för
sitt symboliska kapital genom ett synliggörande av social identitet
och värderingar som tar form i ord och handling. Centrala frågor är hur
olika personer presenterar sig själva, alltså vad de vill vara, eller hur de vill
bli uppfattade och hur de förhåller detta till de mikrofinanssammanhang
de tillhör. Dessutom behandlas frågan om hur man ska förstå individernas
strävan att förhålla sig till sociala sammanhang och vilja att framhålla sig
själva som bärare av särskilda värderingar.

Promotorerna

På Jamii Boras hemsida finns några personer framhållna som goda exempel
på förändring.240 Några av dessa har jag träffat vid flera tillfällen. Vid ett
tillfälle hade jag möjlighet att samtala med dem medan de väntade på att
gå på ett möte.241
Det är tidig eftermiddag och vi sitter på gården utanför ett av de vita
tälten som används som möteslokal. Promotorerna verkar vara nöjda att få
pratas vid en stund när de ändå bara sitter och väntar. Några av dem känner
sig inte trygga med att tala engelska och får därför hjälp av de andra som
översätter. Samtalet tar form av en gruppdiskussion.
Jag ber dem berätta om sina liv och vad det är som gör att de används
som förebilder för andra inom organisationen. Utifrån deras berättelser
väljer jag sedan att ställa fördjupande följdfrågor.

Exempel på den ideala resan

Beatrice sitter närmast och hon vill gärna börja. Vi har setts tidigare och jag
var i hennes hus i Mathare för några år sedan. Beatrice berättar att hon har
240 http://www.jamiibora.org/membersvoices.htm 2011-02-02.
241 Intervju februari 2006; Dok. 47.
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varit väldigt fattig. Hon har en bakgrund som föräldralös och har varken
släktingar eller make. Samtidigt är hon mor till åtta barn. Beatrice säger
att livet har alltid varit svårt, men att det skulle bli värre när hennes barn
och deras partners gick bort i aids. Till slut fann hon sig sitta med ansvaret
för alla sina barnbarn och det fanns inte tillräckligt med mat för att de
kunde äta sig mätta.242 Beatrice säger att hon till slut kände sig förvirrad och
uppgiven. Hon kunde inte se på vilket sätt situationen skulle kunna lösa sig.
Hon var ensam med barnen och den enda utvägen var att ta livet av dem
för att sedan ta livet av sig själv. Beatrice berättar att hon hade förberett allt,
hon hade räknat ut att hon skulle förgifta barnens gröt för att sedan svälja
gift själv. Hon säger att som tur var hann hon inte fullfölja planen. I sista
stund träffade hon en av de kvinnor som tog initiativet till Jamii Bora. Hon
blev förd till Ingrid Munroe och hon fick stöd och rådgivande samtal och
tack vare detta genomförde hon inte självmordsplanen.
Hon blev medlem i organisationen och började spara 50 shilling per
vecka. När hon hade 1 000 shilling på sitt sparkonto tog hon sitt första lån
på 2 000 shilling. Lånet användes för att köpa grönsaker och sedan sälja
dem vidare på marknaden. Grönsaksförsäljningen bidrog till att få mat på
bordet varje dag. Genom ett annat program blev Beatrice tilldelad en bit
mark och hon använde nästa lån på 8 000 shilling att köpa byggmaterial för.
Hon byggde ett stenhus till sig och barnen.243 Efter att hon klarade av detta
lån tog hon ett nytt och startade en restaurang och en hotellverksamhet.
Verksamheten gick bra och Beatrice kunde ta ett ytterligare lån på 30 000
shilling, vilket hon använde för att färdigställa första delen av huset samt
påbörja andra våningen och delar av taket.
Nästa lån var på 150 000 shilling och det användes för att stärka de
verksamheter hon hade och för att arbeta vidare på huset. Hon utvecklade
sin verksamhet och började också att sälja snacks. Organisationen fick en
besökare som kände sig engagerad av Beatrice öde och som skänkte henne
10 000 shilling. För pengarna öppnade Beatrice ett slakteri och kallade
butiken Carola Butchery efter kvinnan som gav henne pengarna.244 Sedan
dess har Beatrice startat en hårsalong och ytterligare ett hotell. Hon säger att
hon känner stor glädje idag. Det var lite otur att huset brann ned förra året.
Lyckligtvis fick hon direkt ett lån från organisationen för att kunna bygga
242 Hon ansvarar för fler än tio barnbarn.
243 Detta gör hon formligen sten för sten allt efter att hon har råd. Huset ser ut som
ett pågående byggnadsprojekt. Detta är ingen ovanlig syn utan är ett vanligt sätt
att förbättra sitt hem på, dvs. att köpa material allt eftersom man har råd över en
tidsperiod av flera år.
244 Kvinnan som kom på besök var Carola Häggkvist.
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upp det. Idag är huset återuppbyggt och lånet räckte dessutom till att betala
skolavgifter. Idag går alla barnen i skolan. Ett av dem går på juristlinjen på
universitetet.
Beatrice säger att Jamii Bora kickstartar affärsverksamheter. Jämfört med
andra mikrofinansorganisationer arbetar de med att lyfta människor och
de beslagtar inte egendom som andra organisationer gör om det uppstår
problem.245 Beatrice funderar över vad som hade hänt om hon varit medlem
i en annan organisation när huset brann ned. Hon tror att de kanske hade
tagit hennes mark eftersom hon för en tid skulle få problem med att betala
av på sina lån.
Exemplen på personer som används som förebilder inom organisationen
är intressanta eftersom de visar vad organisationen eftersträvar. Fallet med
Beatrice är ett exempel av flera där personer gått från svåra förhållanden
till i allra högsta grad goda liv. Dessa fall fungerar som ideal inom organisationen som andra väntas följa. Tanken är att alla har samma möjligheter
att förändra sina liv och att det mer är en fråga om inställning än att vissa
skulle sitta fast i fattigdom. Genom stöd och tillgång till sparmöjligheter
och krediter ska alla kunna lyckas förbättra sin ekonomi.
Under ett och samma möte får jag höra sex livsberättelser från personer
i rollen som promotors i Jamii Bora. Där finns ännu fler promotorer med
under samtalet men deras historier hinner jag inte höra. Det som slår mig
genomgående i dessa möten med personer som sin fattigdom till trots lyckats bli fullfjädrade småföretagare är frågan varför inte alla som får tillgång
till samma tjänster klarar sig lika bra.
När jag frågar Beatrice om det svarar hon att det är just vad promotorer
arbetar med, att sprida moral. Centralt i Beatrices berättelse är processen
– där hon startade i ett, som hon beskriver, hopplöst läge till att successivt
förändra sitt liv, en förändring som i detta fall inneburit bättre boende
för henne själv och barnen och inkomstmöjligheter genom att hon skaffat
sig flera olika källor för att täcka sin familjs behov. Hon understryker sin
245 Beatrice använder ordet konfiskerar när hon talar om hur hon uppfattar att andra
mikrofinansorganisationer agerar när användare inte kan betala. Hon uttrycker sin
uppfattning att hennes organisation agerar på ett annat sätt än andra mikrofinansorganisationer. Det är svårt att kontrollera till vilken grad olika organisationer skriver
kontrakt med sina användare där de använder sig av lösöre som säkerhet när de tar
lån. Eclof-Kenya gör det men jag har ingen information gällande hur vanligt det är
att de efterlever sådana kontrakt. Jag vet inte heller om dessa kontrakt rent juridiskt
är i enlighet med existerande lagarna. Oavsett är ordet konfiskera i sammanhanget
där detta diskuteras talande för hur hon betraktar detta förfarande oavsett om det är
något som genomförs eller om det är något används som hot från organisationerna
mot användarna.
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framgång genom att berätta att hon till och med kunnat skicka ett av barnbarnen utomlands för att studera. Detta verkar för henne vara det slutgiltiga
beviset på hennes egen framgång. Beatrice poängterar också värdet av hur
organisationen sett hennes belägenhet samt hur den tagit fasta på hennes
kapacitet. Kreditrelationen har präglats av ett personligt förtroende som
gjort det möjligt för henne att långsamt höja sin levnadsstandard men där
organisationen också backat upp henne vid bakslag.
Svaret på frågan om varför vissa lyckas höja sin levnadsstandard och
andra inte ligger utanför denna undersökning men uppenbarligen ser organisationen två typer av strukturer som hindrar människor att leva drägliga
liv. Det omfattar dels materiella strukturer och förutsättningar som gör
folk fattiga, dels mentala strukturer där man betonar tankens begränsande
kraft. Detta betraktas som något som går att ändra. Organisationen betonar
de val människor gör och påvisar att alla, oavsett hur fattiga de är, har
valmöjligheter. Organisationens verktyg för att påverka medlemmarnas inställning är att använda sig av förebilder och att utarbeta normer som syftar
till att ändra de mentala föreställningar man uppfattar som begränsande.
Detta blir också tydligt i kapitel 6 där Susan förklarar de bibliska citat man
använder sig av. Som hon säger: Kenya är ett kristet land och religionen
och det sociala sammanhanget har stor betydelse för de allra flesta i landet.
Att vara kristen innebär att man förutsätts följa vissa normer. Därför får
organisationen extra kraft av att använda sig av religiösa sammanhang för
att föra fram sitt budskap.

Att gå från kriminell till föredöme

En person som lyfts fram som ett gott exempel för andra är Wilson. Han
ser yngre ut än han antagligen är. Wilson har ett spensligt utseende och har
aldrig långt till ett leende. När man ser honom är det nästan omöjligt att
förstå hur han kunnat vara en fruktad rånare i Mathare. Wilson försörjde sig
som rånare och såg inte något annat han kunde göra just då. Han påverkades också av vännerna som föreslog att de skulle begå rån. Wilson menar att
han föll för grupptrycket. Det blev en kriminell bana eftersom ingen kom
med förslaget att de exempelvis skulle gå i skolan. I praktiken gick det till
så att Wilson fick uppgiften att plocka till sig värdeföremålen medan hans
vänner som var mer storväxta höll fast rånoffret. Under flera år tillhörde
han ett gäng som var fruktat i området. Det var ingen lätt tillvaro. Livet var
uppfyllt av att ständigt hålla sig undan polisen. Det lyckades inte alltid och
Wilson har suttit i fängelse flera gånger. Han trivdes inte med att leva som
kriminell och önskade sig ett annat liv.
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Runt marknaderna finns pojkar som erbjuder sig att bära hem varor.
Wilson började erbjuda sig bära hem matkassar åt personer som hade handlat på marknaden. Jag frågar honom om folk verkligen vågade anförtro
honom den uppgiften när han var en välkänd kriminell. Wilson säger att
när han var kriminell var det ingen som varken kunde eller ville hjälpa honom, men när de såg att han verkligen försökte hitta andra sätt att försörja
sig på, var det många som ville stödja honom. Samtidigt kom han i kontakt
med Jamii Bora och blev medlem. Han tog ett lån och med hjälp av sin mor
började de sälja grönsaker på marknaden. Det gick bra, de betalade tillbaks,
tog nytt större lån, investerade i verksamheten och på så sätt utvecklade de
en försörjningsmöjlighet som hjälpte dem täcka sina levnadsomkostnader.
Wilson började också i ett projekt syftande till att göra Mathare till en
säkrare plats att bo på. Han arbetar med att nå ungdomar som försörjer sig
på kriminella aktiviteter med syfte att få dem att försöka hitta andra sätt
att tjäna sitt uppehälle. Wilson säger att man inte arbetar för säkerhet med
hjälp av beväpnade vakter utan med ordets kraft. Det arbete man hittills
gjort har haft effekt på miljön i området. Mathare blir allt säkrare att bo
och leva i.
Hans förklaring till varför han fick förtroendet är att människor gärna
stödjer den som vill leva ett ärligt liv. Jag tror också att hans person och
fysiska uppenbarelse spelat roll. Wilson är liten till växten, har vänliga ögon
och ett brett leende. Antagligen har det varit lättare för honom att ge ett
mindre hotande intryck än om han varit längre, bredare och med en annan
uppsyn. Det är detta som Bourdieu kallar för habitus. Wilson är innehavare
av ett habitus som bidragit till att han kunnat byta till en hederligare karriär.
Genom att betona att säkerhet bäst uppnås genom att satsa på ett
fredligt budskap snarare än beväpnade vakter understryker han samtidigt
sin egen hederlighet. Engagemanget i den organiserade sociala miljön som
mikrofinansorganisationen utgör, har hjälpt honom att bygga upp ett
förtroendekapital runt sin person. Delar av organisationens normer och
därmed symboliska kapital har förstärkt Wilsons symboliska kapital. Samtidigt bidrar Wilson och hans livsberättelse till organisationens symboliska
kapital. Organisationen är stolt över Wilson och den använder honom
gärna som förebild – som ett av alla exempel på att människor kan förändra
sina liv; i detta fall att det går att lämna kriminalitet bakom sig.

Med flit och arbetsvilja som ideal

Dokas delger sin historia med att berätta att hon bott i Kibera i mer än
20 år. Hon säger att livet var ”patetiskt” innan hon blev medlem i Jamii
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Bora.246 Hon bidrog inte till familjens försörjning på annat sätt än att hon
gick hemma och skötte hushållet genom att hämta vatten och samla bränsle
för matlagningen. Första gången hon hörde talas om Jamii Bora och deras
verksamhet var av en handikappad som tjänade pengar på att sälja godis på
en av huvudgatorna inne i stan.
Dokas tyckte att Jamii Bora var intressant och samlade ihop fyra vänner
och begav sig till ett av kontoren för att registrera sig. Hon beskriver hur
hon snabbt och stegvis sparade pengar, tog lån och investerade i en verksamhet där de sålde dricksvatten i området där de bor. Det gick bra. Genom
verksamheten höjdes deras levnadsstandard och familjen kunde äta tre mål
mat om dagen vilket de inte kunnat göra tidigare. Efter att de betalt av på
det första lånet och ökat sparkapitalet tog de åter ett lån. Den här gången
beslöt de att köpa material för att bygga sig ett eget litet hus för att slippa
hyra bostad. Senare lyckades de betala av på detta lån samt ta ett nytt som
användes för att starta ännu en verksamhet, en cateringverksamhet. Dokas
säger att livet blivit så mycket bättre. De tjänar bra med pengar och de klarar
av att försörja sina egna åtta barn och ytterligare fyra av hennes brors barn.
Dokas lägger till att hon ser positivt på framtiden, hon känner sig fokuserad. Hon säger också att det är tack vare Jamii Bora hon lyckats ge det
äldsta av barnen en datautbildning. Till skillnad från förut kan hon ge alla
barnen tillgång till utbildning av god kvalitet. Dokas menar också att det
är skillnad på olika mikrofinansorganisationer. Jamii Bora strävar efter att
hjälpa de fattiga medan andra mikrofinansorganisationer bara vänder sig till
dem som redan har, de som är rika.
Dokas har fått andra kvinnor att bilda grupper och bli Jamii Boramedlemmar genom att använda sig själv som exempel. Hon känner sig inte
stressad längre och hon anser sig ha goda möjligheter att fortsätta utvecklas.
Om Gud fortsätter vara på Jamii Boras sida kommer de att kunna uträtta
storverk i framtiden. Hon påpekar att det är viktigt att kvinnor är yrkesaktiva och bidrar till familjeförsörjningen. Om kvinnorna går hemma som
hemmafruar och samtidigt ställer höga försörjningskrav på männen ökar
risken för osämja och våld i familjen.
Jag frågar om hon tycker att det har varit svårt att hitta personer att bilda
kreditgrupper med. Hon svarar att det inte var svårt men att det fungerar
är ett mirakel. Hon vidareutvecklar och förklarar att det svåra är att hitta
246 Intervju februari 2006; Dok. 47 Mikrofinansanvändare som själva upplever sig ha
höjt sin levnadsstandard vittnar om en utveckling som påminner om varandra.
Det handlar om en stegvis utveckling där de har investerat i en verksamhet, betalat
tillbaks, tagit nytt lån och expanderat sin verksamhet osv. Se exempelvis observation
mars 2006; Dok. 49, intervju mars 2006; Dok. 56, intervju mars 2006; Dok. 57.
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personer som är engagerade och beredda att arbeta hårt för att få företaget
att fungera. Dokas säger att det inte bara handlar om att registrera sig, man
måste arbeta hårt och vara motiverad.
Dokas är den promotor som har gjort den ”kortaste” resan. Som hon
beskriver det var hennes liv inte miserabelt men inte heller bra. Hon framställer sin tidigare sysslolöshet som något negativt och arbete bidragande till
familjeinkomsterna som något positivt och ser detta som en fråga om ett
bra eller dåligt liv. Hon menar att det är dåligt om kvinnorna går sysslolösa
hemma och om de bidrar till familjens försörjning kan det leda till att männen upplever sig mindre pressade. Hon tror att det skulle kunna minska
risken för hustrumisshandel. Dokas understryker ideal som omfattar hårt
arbete och inre motivation. Arbete har ett värde i sig på samma sätt som
sysslolöshet i sig är negativt. Eftersom hon anlitats som promotor för sin
organisation blir Dokas berättelse också värdebärande för Jamii Bora.

En person med starkt symbolvärde

En annan person som ofta lyfts fram som frontfigur i Jamii Bora är Clarice
som under många år tillsammans med sina fem barn levde som hemlös.
Hon och några andra kvinnor med samma villkor blev sammanförda i ett
projekt där de fick tillfälligt boende, rådgivande samtal och där de fick delta
i ett religiöst sammanhang. Genom detta kom hon i kontakt med några
av de kvinnor som tog initiativet till Jamii Bora samt Ingrid Munroe. Hon
blev medlem i organisationen och fick tillgång till ett litet lån. Hon satte
upp en verksamhet där hon sålde friterat fiskrens till folk som behövde en
billig lunch. Inkomsten användes för att betala tillbaks lånet och förbättra
verksamheten. Hennes entreprenörskap resulterade i att hon idag är återförsäljare av fisk till flera stora restauranger och till andra som säljer friterad
fisk som gatuförsäljning. Hon har också upprättat en hårsalong och har
köpt en symaskin som används för att betala skolavgifter för ett av barnens
gymnasieutbildning.
Clarice har en stolthet och en utstrålning av påtagligt slag. Hon kommer
ofta till huvudkontoret, inte sällan klädd i fantastiskt vackra kläder. Det
händer att hon stryker ut ickeexisterande veck på kjolen, rätar på sig och
säger: ”Titta på mig, jag skulle kunna vara premiärministerns fru!” Clarice
ser inga gränser för hur mycket hon och hennes likar kan utvecklas och tror
till och med att hon skulle kunna vinna politiskt inflytande. Clarice säger
att hon skulle kunna bli de fattigas röst i parlamentet precis som Wangari
Matai.
Att Clarices förhållningssätt till sig själv har betydelse märks inte minst
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eftersom organisationen gärna lyfter fram henne som ett av de bästa exemplen på vad man vill uppnå. Clarice används både inför potentiella och
redan existerande medlemmar samt mot omvärlden med syfte att illustrera
organisationens målsättning. Clarice har fått ett extra stort symbolvärde
eftersom hon var en av de kvinnor som anses vara organisationens initiativtagare, hon var en av de som fick Ingrid Munro att starta Jamii Bora.
Dessutom har Clarice fått sitt symboliska värde genom den förändring som
hon har åstadkommit i sitt liv. Det är säkerligen inte oviktigt att Clarice
själv verbalt och konkret uttrycker stolthet samt att hon inte döljer sin
framgång utan snarare manifesterar den genom att lägga tid och pengar på
sitt yttre – och gärna påpekar detta för omgivningen.
Clarices berättelse är precis som Beatrices en historia som kretsar kring
en process där hon med hårt arbete och med Jamii Boras stöd lyckats skaffa
sig goda inkomstmöjligheter. För dem båda har det också varit frågan om
att gå från pessimism till ett liv präglat av lovande framtidsutsikter. Clarice
förkroppsligar organisationens ideal. Genom att bära sin stolthet och sätta
ord på en lovande framtid över sin egen utveckling materialiserar hon det
budskap hennes organisation vill förmedla. Budskapet innebär att de som
betecknats som fattiga ska få en röst och ett samhälleligt inflytande. Hur de
som kallas fattiga och som upplever sig sakna makt ska få inflytande vittnar
även nästa promotor om.

Fattigdom kan bli en resurs

Andrew är promotor och är född i Kibera där han har bott hela sitt liv och
han driver en liten klinik för gravida med förlossnings- och eftervård.247
Andrew säger att han valde att stanna kvar i Kibera och upprätta sin klinik
i slummen eftersom han bryr sig om dem som bor där. Han har använt
tillgången till lån för att expandera klinikens verksamhet. Han har också
investerat i en bil som ska fungera som taxi. Andrew menar att hans liv är
enklare sedan han blev medlem och det är lättare att hantera försörjningen
av sin familj, vilket inkluderar omhändertagandet av hans systers fyra barn.
Systern gick bort i aids för en tid sedan.
Kliniken är öppen dygnet runt och har sex anställda. En annan framgång är att han blivit invald i Kiberas kommunstyrelse. Hans mål är att bli
områdets borgmästare och han uttrycker höga politiska ambitioner som
sträcker sig mot landets parlament. Andrew har uttalade politiska åsikter
och han menar att Kenya egentligen består av två stammar, de som har och
de som inte har. Majoriteten av dagens politiker har enligt Andrew ingen
247 Intervju februari 2006; Dok. 47.
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solidaritet med de fattiga. De bryr sig bara om dem under valår. Då strör
de pengar omkring sig för att köpa röster. Annars är de frånvarande och
oförstående inför de fattigas livssituation.248 Andrew uttrycker sin åsikt att
den politiska eliten inte är intresserad av att minska fattigdomen och att en
sådan utveckling till och med motarbetas.
Andrews berättelse handlar inte så mycket om hans egen resa som de
övriga promotorernas berättelser. Han nämner i förbifarten hur hans livssituation blivit bättre med hjälp av Jamii Bora men det Andrew verkligen
betonar är sitt politiska engagemang. Andrew betraktar sig som en representant för de fattiga, en som bor i ett område vars invånare har begränsat
inflytande. Han delar in landets befolkning i dem med makt, pengar och
inflytande och dem som saknar detsamma. Genom sitt engagemang i Jamii
Bora och genom det förtroende som har givits honom hoppas han kunna
bidra till förändring. Samtidigt är inte Andrew en av de som lyfts fram som
förgrundsgestalter som man gör med de andra på så sätt att deras livsöden illustrerar den process som organisationen önskar åstadkomma. Med
Andrews utbildning och klinik skulle man till och med kunna ifrågasätta
huruvida han tillhör den målgrupp organisationen uttrycker sig vilja nå.
Andrew har dock tagit del av det symboliska kapital Jamii Bora producerar,
vilket säkert stärker honom som företagare genom att medlemmarna i
organisationen som bor i området utnyttjar hans tjänster.
Organisationen används av personer som Andrew och Clarice och
blir den samlande kraft som den enskilde inte kan vara. Det är möjligt att
medlemskapet och engagemanget i Jamii Bora ger Andrew en position och
en trovärdighet som i sin tur skapar ett större handlingsutrymme, vilket
bidrar till att han kan agera politiskt. Detta är något som även Clarice ger
uttryck för i exemplet. Jamii Bora möjliggör en politisk mobilisering som
antagligen hade varit svår utan normer med sammanhållande funktion.
Sammanfattningsvis menar jag att för dem som får rollen som promotorer i Jamii Bora blir organisationen en resurs som används för att kanalisera
engagemang, sociala och politiska ambitioner. Verksamhetens kärna, de
fattiga kvinnornas symbolvärde, omsätts till att bli en tillgång. Att arbeta
med fattigdom och att vara en av ”de som inte har” skapar ett utrymme som
de olika individerna i exemplen ovan hoppas ska leda till större samhälleligt
inflytande.249
248 Detta är en återkommande åsikt hos flera informanter, se exempelvis intervju februari
2006; Dok. 54.
249 För en diskussion gällande den politiska sammansättningen och ”de som inte har”
se under rubriken ” Kanu och Kadu”de som har” och ”de som inget har” tidigare i
avhandlingen.
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Personerna som framhålls som goda exempel uttrycker att de är stolta
över sin egen förmåga, för det de har lyckas åstadkomma och för den organisation de tillhör.250 Mikrofinansanvändarna relaterar till organisationens
symboliska kapital som en dyrbar resurs. Exemplen visar hur detta har
betydelse för deras sociala kapital.
Att dessa frontfigurer har en central plats för organisationens identitet
lyfts också fram i andra sammanhang. Deras berättelser utgör en narrativ
fläta som binder samman organisationens värden och bildar normer som
medlemmar och blivande medlemmar förväntas följa. Dessa berättelser och
de enskilda individerna som berättelserna involverar har en betydelse som
innebär att officiella representanter ständigt återkommer till dessa utsedda
förebilders betydelse för organisationens existens.
Under ett samtal med några av de kvinnor som arbetar som socialarbetare
och samtidigt är ursprungliga medlemmar och som tog initiativet till bildandet av organisationen blir vi avbrutna. En anställd kommer fram för att
hälsa på kvinnorna. Han är ansvarig för organisationens antidrogprogram.
Han hälsar också på mig och säger att dessa kvinnor är organisationens
kärna och ryggrad. Utan dem hade Jamii Bora inte funnits och han säger
att alla i Jamii Bora står i stor tacksamhetsskuld till dem.251
Detta förstärker det symboliska kapitalets betydelse samt att Jamii Boras
kanske starkaste resurs är dess förmåga att fungera som social miljö öppen
för dem utan resurser. Det är en social miljö med ambitioner att upprätta
normer och värderingar som har en komplexitetsreducerande funktion
och som också kan ha bidragande effekt på utvecklingen av systematiserat
förtroende.

Ett exempel från Eclof

I förra avsnittet använder jag mig av exempel hämtade från Jamii Bora.
Deras berättelser är förankrade i organisationen som sådan. Berättelserna
spelar nämligen en viktig roll för hur den etablerar och sprider sina värderingar. Individerna relaterar gärna till Jamii Bora för att förstärka sitt eget
symboliska kapital. Men det är inte bara individer tillhörande Jamii Bora
som på olika sätt manifesterar sitt symboliska kapital.
I en förort till Nairobi får jag möjlighet att besöka en Eclofkund. Julia
har varit med i flera mikrofinansorganisationer och använder sig idag av
två olika förmedlare. Hon är företagare med ett litet skrädderi. Butiken är
250 Att Jamii Bora har en identitet som rörelse mer än som en vanlig MFI bekräftas
också av den högste ansvarige för låneavdelningen som vill göra skillnad för denna
organisation och andra mikrofinansorganisationer. Se intervju mars 2006; Dok. 40.
251 Intervju februari 2006; Dok. 33.
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medelstor och på varje yta ligger travar med tygrullar i alla tänkbara färger,
mönster och kvaliteter. Det står några symaskiner utplacerade i lokalen och
framför dem och bakom disk arbetar ungdomar. Julia hälsar mig och Eclofrepresentanten med stor hjärtlighet och på det sätt Eclof-representanten
presenterar henne märks att de finner henne högst framgångsrik.252
Julia påminner om Clarice i Jamii Bora. Julia har också en värdighet över
sin person uttryckt genom hennes kroppsspråk. Hennes klänning är lös,
ledig, av traditionellt snitt och av ett tyg som ser ut att vara av god kvalitet.
Hon var inte förberedd på vårt besök men säger att det går bra att prata med
oss en stund och för in oss i ett rum bakom butiken. Vi är ganska många
som kommer på besök. Det innebär att förutom jag själv är Antony, min
assistent, med i rummet samt Julias gruppmanager och en representant från
huvudkontoret.
Julia förklarar på engelska att hon gärna vill ha möjligheten att få frågorna
och sina svar översatta till och från sitt moderspråk kikuyu. Hon framför
sina krav med pondus och på glasklar engelska och talar sen kishswahili
med personer runt omkring. Trots sin språkkunnighet vill hon gärna tala
sitt moderspråk under samtalet.
Samtalet går ut på att jag försöker göra mig en bild av henne som mikro
finansanvändare. Det blir många parter som deltar i intervjun och även
om förhållandena inte är idealiska tvingas jag göra det bästa av situationen.
Jag ställer några trevande frågor på engelska för att få igång samtalet. Min
assistent översätter dem till kikuyu och hon svarar på kikuyu vilket gör att
min assistent översätter hennes svar till mig, men många gånger hinner
han aldrig översätta hennes svar färdigt innan hon tappar tålamodet och
säger detsamma på utmärkt engelska. Det blir ett intressant samtal där Julia
verkligen styr samtalet fram och tillbaka och där hon skiftar i språk, rättar
min assistent, talar kikuyu ibland och glömmer sig däremellan och talar
direkt på engelska.
Hon berättar att hon lever ensam och att hon har sex vuxna barn.
Dessutom tar hon hand om den lilla flickan som springer in och ut ur
rummet under samtalet, det är hennes barnbarn. Hon har varit medlem
i Eclof i fyra år och har utnyttjat möjligheten att få tillgång till kredit för
att stärka sin verksamhet. Julia berättar att det går bättre nu än tidigare.
Idag är hennes verksamhet relativt stor och hon har stadigvarande kunder
för skoluniformer. Att det går bra märks också genom att hon köper in
tyger i större kvantiteter än tidigare. Hon är överhuvudtaget nöjd med sina
försörjningsmöjligheter och säger att hon klarar sig bra.
Att Julia har en stadig kundkrets genom försäljning av skoluniformer
252 Intervju/observation mars 2004; Dok. 6.
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innebär att hon har en lokal förankring och klara motiv att bevara sina
kunder. De tillför regelbundna inkomster till hennes verksamhet. Man kan
därför tänka sig att det är viktigt för Julia att vårda sitt anseende som faktiskt
är en del av hennes symboliska kapital.
Julia är nöjd med Eclof. Hon säger att personalen behandlar sina kunder
bra och att det aldrig är problem med deras attityd till skillnad från vissa
andra erfarenheter som hon haft från andra organisationer.253 Hon tycker
att Eclof är ett bra stöd för henne men att de borde stödja henne ännu
mer. Julia säger att hon skulle vilja ha ännu större lånesumma och att lånen
kunde ges med längre avbetalningstid. Hon föreslår också att det skulle
vara individuella lån även om hon kan fortsätta som del av en kreditgrupp
eftersom det är bra av andra skäl. Att vara med en kreditgrupp är viktigt,
säger Julia, för hon vill vara med och stödja andra.
Julia verkar dela upp behovet som är kopplat till mikrofinansorganisationen i flera delar. Dels handlar det om hennes ekonomiska behov, här
framför hon förslag på hur organisationen kan ändra sig för att passa hennes
behov bättre, dels handlar det om vikten av att tillhöra ett organiserat socialt
sammanhang. Julia framställer det som viktigt att kunna hjälpa andra och
därför är hon medlem i en kreditgrupp. Även om hon inte är ekonomiskt
beroende av sin kreditgrupp kan man tänka sig att hon vinner något annat,
hon blir ”en sån som hjälper andra”, en person som byter ekonomisk vinst
mot socialt anseende och därigenom vinner Julia symboliskt kapital.
Julia verkar vara väl medveten om vilka olika möjligheter som finns för
att täcka hennes ekonomiska behov. Men när vi kommer in på varför hon
väljer mikrofinans framför andra alternativ förstärks bilden av hur Julia vill
vinna något annat än ekonomiska fördelar.
När vi samtalar om de tjänster hon får från Eclof ger hon olika förslag
på hur organisationen skulle kunna förändra sina tjänster. Hon berättar
om andra organisationer och de villkor de erbjuder. Dessutom talar hon
om vanliga banker och de tjänster de tillhandahåller. Julia säger att hon
skulle kunna gå till en bank och använda sin verksamhet som säkerhet,
men att hon inte vill det. Hon använder sig av mikrofinanstjänster eftersom
hon upplever att hon på så sätt kan vara med och hjälpa andra utvecklas
samtidigt som hon i viss mån får sina finansiella behov tillgodosedda. Julia
säger med egna ord att hon vill vara med och minska fattigdomen.
Jag frågar henne om det varit svårt att hitta personer att bilda en kreditgrupp med och hon svarar att problemet ligger i att hitta personer man
253 Många Eclof användare lyfter fram att de upplever sig väl behandlade av personalen
på organisationen, se exempelvis intervju mars 2004; Dok. 8 samt intervju mars 2004;
Dok. 9.
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kan lita på. Många är inte införstådda med vad det innebär att ta ett lån.
Julia säger att de bara ser möjligheten att komma över pengar utan att ha
ordentliga planer för hur man ska omsätta krediten i en verksamhet.
Julia använder sig också av informella alternativ genom lokala Roscas,
merry-go-rounds. Dessa fungerar som ett sätt att pröva andras tillförlitlighet.
Summorna är små och när jag frågar hur hon kan lita på andra och bilda en
merry-go-round med dem svarar hon att om de inte kan lägga ut dessa små
summor så innebär det att man inte kan lita på dem i andra ekonomiska
sammanhang. Den informella aktiviteten är ett sätt att kontrollera huruvida
det går att lita på någon.
Julias sätt att föra sig, hennes engagemang och argument när hon
förklarar varför hon använder sig av mikrofinansorganisationer samt hur
hon ser på de informella aktiviteterna talar för att detta är en del av hennes symboliska kapital. Hon ser ett värde i att förknippas med sin lokala
miljö. Detta förstärks inte minst genom hennes val att använda sig av sitt
modersmål i ett offentligt sammanhang där hon hade kunnat tala engelska.
Julia ser också ett värde i att engagera sig lokalt och både vara en aktiv
merry-go-round- och mikrofinansanvändare framför fördelen med de mer
passande villkor en vanlig bank eventuellt skulle kunna ge henne. Hennes
finansiella behov och de val hon gör sträcker sig längre än att tillfredsställa
ekonomiska behov. Julias ekonomiska aktiviteter är sammanflätade med
hennes sociala roll och med de ideal hon har. Idealen består av normer som
utgör det symboliska kapital hon synbart vårdar.254
Att det finns en koppling mellan sociala ambitioner och användare
omvittnar även andra informanter. Agnes är medlem i Jamii Bora och vi
ses när hon introducerar en grupp nya medlemmar. Av vårt samtal förstår
jag att hon har ett socialt engagemang eftersom hon jämför Jamii Boras
budskap med vad hon själv brukar säga till personer hon stöttar. Agnes
säger att hon har ett liknande budskap men att hon också brukar ge lite
pengar för att hjälpa till samtidigt som hon poängterar vikten av att spara
för framtida behov.255
Det jag finner intressant är att Agnes precis som Julia poängterar sitt
engagemang för att hjälpa andra. Agnes talar till och med om hur hon i
likhet med Jamii Bora har ett budskap till dem hon hjälper.
Det finns fler likheter mellan hur Julia och andra företagare som
254 Många av informanterna är vana mikrofinansanvändare, de har varit medlemmar i
andra organisationer och de är medvetna om att det stora utbudet av olika förmedlare
av mikrofinanstjänster samt skillnaden i vilka villkor som ställs för tjänsterna, se
exempelvis intervju mars 2004; Dok. 8, samt intervju mars 2004; Dok. 9.
255 Intervju februari 2006; Dok. 46.
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använder sig av Eclof. Miriam säljer delar som behövs vid vatten- och
avloppsinstallationer.256 Hon köper in delar från hamnen i Mombasa och
säljer dem vidare till vatten- och avloppsentreprenörer i Nairobi. Hennes
problem är att de lån som erbjuds är för låga och ska betalas tillbaks på för
kort tid. När jag frågar henne varför hon inte går till en bank och ber om
lån svarar hon att det i och för sig vore möjligt men att hon föredrar mikrofinansorganisationerna. På frågan varför hon valt Eclof svarar hon att den
kristna förankringen var avgörande och att hon tycker om att veta varifrån
pengarna kommer. Även i Miriams fall är det tydligt att normer kopplade
till sociala ideal har betydelse för hur hon hanterar sina finansiella behov.257
Det finns också exempel på hur användare av Eclofs tjänster strävar
efter att göra medlemskapet till en social miljö de kan ha nytta av i andra
sammanhang. I ett samtal mellan Eclofmedlemmar och en representant
från huvudkontoret hörde jag en specifik förfrågan om ett slags bevis.258
Medlemmarna efterfrågade möjligheten att få ett slags diplom att hänga
upp för att visa andra att de tillhör en väl fungerande kreditgrupp. Representanten från huvudkontoret talar om att de haft liknande diskussioner
på huvudkontoret. De har diskuterat olika varianter på både diplom och
priser till väl fungerande kreditgrupper. Detta tolkar jag som en strävan att
omvandla det sociala sammanhanget, som användandet av Eclofs tjänster
utgör, till ett symboliskt kapital att använda även i andra sammanhang. Det
kan därför betraktas som en förtroendekapitalsstärkande strategi från dessa
mikrokreditanvändare. Detta bekräftar att en mikrofinansorganisations
förmåga att upprätta normer faktiskt också stärker användarnas symboliska
kapital. Lever man upp till en organisations förväntningar så kan det innebära att man upplever att detta kan användas i ett helt annat sammanhang.
Detta ökar intresset för att vara del av en organiserad social miljö som en
mikrofinansorganisation kan utgöra.
Både hos Julia och Miriam kan anas en ovilja mot formella finansiella
tjänster. Förutom att mikrofinanstjänster betraktas som mer tillgängliga
verkar de också fylla funktionen att uttrycka identitet. Dessa två kvinnor
256 Intervju/observation mars 2004; Dok. 7.
257 Andra skäl som nämns också vid olika tillfällen där frågan ställs varför informanterna
inte vänder sig till en vanlig bank för att få sina finansiella tjänster tillgodosedda. Ett
återkommande svar är att banken är användarovänlig, att villkoren är svåra att leva
upp till eftersom de kräver fast egendom som säkerhet. För att kunna använda sig av
fast egendom som säkerhet krävs intyg och dessa är svåra att få tag på, det tar lång tid
och det är dyrt att genomgå den process som det innebär att få tillgång till de papper
som efterfrågas av banken.
		 Intervju mars 2004; Dok. 8, intervju mars 2004; Dok. 9.
258 Intervju/observation mars 2004; Dok. 3.
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vill uppenbarligen räknas in bland dem som inte enbart väljer ekonomiska
lösningar efter lönsamhet. Andra värden såsom var pengarna kommer ifrån
och i vilken grad de kan skapa social ”mening” spelar uppenbarligen en
avgörande roll för deras val.
Personerna i exemplen väljer att socialt positionera sig genom att koppla
värden till sitt agerande. Detta visar sig genom att man vill framställa sig
själv på ett specifikt sätt men bakom bilden av hur man vill bli uppfattad
finns också underliggande strukturer av hur man förväntas vara.
Det finns en koppling mellan beskrivningar av förväntat och idealt
agerande. Exempelvis talar informanter om hur man vill vara och därmed
hur man vill uppfattas. Två informanter, som vi kan kalla Monica och
Tilly, är på kontoret för att avsluta Monicas medlemskap i en dysfunktionell
kreditgrupp och överföra henne till Tillys grupp.259
Monica säger att det inte är så mycket för att medlemskapet i Jamii
Bora innebar ett stort ekonomiskt tillskott. För henne var det mer en fråga
om hur de blir behandlade av organisationens personal. De refererar till
den relation personal bygger upp mellan sig och dem som använder sig av
tjänsterna.
De refererar också till normer kring hur de vill vara. Både Monica och
Tilly säger att det är viktigt att ha olika projekt igång. De säger att de inte
kan sitta och göra ingenting och att de skulle må dåligt om de inte hade
saker att sysselsätta sig med. De uttrycker med ord och kroppsspråk ett
starkt ogillande inför tanken på sysslolöshet.
Monica och Tilly berättar om sin aktivitet i den kristna församlingen.
Genom den har de lärt känna varandra. En av dem är aktiv som personlig
rådgivare och hjälper till att stödja andra församlingsmedlemmar. De har
också merry-go-rounds och betonar att nätverket av vänner och grannar är av
stor vikt. Dessa är viktigare än deras familjer eftersom föräldrarna är gamla
och syskonen spridda över landet. Monica tillägger att hon kan lita på Tilly,
inte minst eftersom hon är en sådan engagerad merry-go-round-medlem.
Utifrån detta kan man dra slutsatsen att dessa två ser det som säkrare att
socialt relatera till personer som befinner sig i en social miljö än med familj
och släkt som man inte har tät kontakt med.
Betydelsen och värdesättandet av ett socialt innanförskap poängteras
också av andra. Under ett samtal med tre äldre kvinnliga medlemmar i
tekooperativet får jag förklarat för mig att den kanske främsta anledningen
till att de deltar i merry-go-rounds är att de inte vill vara utanför, utan en del
av ett socialt sammanhang.260
259 Intervju februari 2006; Dok. 55.
260 Intervju mars 2004; Dok. 20.
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Organisationer som tillhandahåller mikrofinanstjänster kan utgöra
ett socialt sammanhang genom att de förväntningar som organisationen
uttrycker gällande användarnas agerande blir ett normsystem och ett ramverk som organisationens deltagare kan ha som riktlinjer för sitt agerande.
Genom att förhålla sig till en sådan social miljö kan de normer organisationen ger uttryck för övertas av individen och inkorporeras bland hans eller
hennes symboliska tillgångar. Därför skapas ett utrymme för individen att
referera till den sociala miljön, som en mikrofinansorganisation kan utgöra,
för att stärka bilden av vem de är inför omgivningen och på så sätt vinna
symboliskt kapital och stärka sitt förtroendekapital.

Slutsatser

Mikrofinansanvändarna i detta kapitel presenterar sig själva som socialt
ansvarstagande, strävsamma, pålitliga och bärare av värden ”högre” än den
kortsiktiga ekonomiska vinsten. Mikrofinansanvändarna följer normer
som finns inom ramen för de olika sociala sammanhang de tillhör och där
mikrofinansorganisationerna kan vara ett sådant sammanhang.
I detta kapitel lever informanterna i hög grad upp till bilden av ekonomiskt aktiva och rationella entreprenörer. I internationella mikrofinanssammanhang är detta målet med insatserna och parallellt ett indicium för
mikrofinanskonceptets fördelar eftersom användarna kan använda sig av
pengarna de tjänar för att själva ta sig ur fattigdomen. Samtidigt kan deras
förhållningssätt till de organisationer som erbjuder småskaliga finansiella
tjänster tolkar utifrån andra premisser.
Att leva upp till de normer som verkar inom ramen för mikrofinansorganisationerna kan, vilket också direkt uttrycks av flera informanter, företrädesvis vara i syfte att bygga upp symboliskt kapital. Processen att bygga
symboliskt kapital kan stå i motsättning till kortsiktiga ekonomiska vinster,
vilket har diskuterats i de tidigare kapitlen. Användarna använder organisationerna inte minst som ett sätt att bygga symboliska kapital genom att visa
sig som bärare av normer erbjudna inom ramen för dessa sammanhang. De
normativa ramverk som mikrofinansorganisationerna erbjuder ger också
utrymme att pröva i vilken grad andra lever upp till upprättade normer och
regelverk. Det blir en del i processen där förtroende byggs.
I relation till hur mikrofinans som fattigdomsverktyg presenteras i internationella sammanhang är det viktigt att lyfta fram skillnaden. Att de lever
upp till bilden av den lyckade mikrofinansanvändaren är sannolikt kopplat
till tillgång till både symboliskt och socialt kapital. Något som kan omsättas
och ge tillgång till förtroende, vilket i sin tur underlättar tillgången till
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ekonomiskt kapital. För mikrofinansanvändarna är bristen på förtroende
ett lika stort problem som bristen på ekonomiskt kapital och därför blir
det sociala sammanhanget och de normer som finns inom ramen för en
organisation av största vikt.
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kapitel 9

Det sociala
sammanhanget

D

et här kapitet syftar till att problematisera föreställningen om att
finansiella tjänster skapar handlingsutrymme för fattiga människor.
Frågan som kapitlet avser besvara är vilken betydelse förtroende och sociala
sammanhang har för mikrofinansanvändarna.
Mikrofinanskonceptet bygger på antaganden som omfattar socialt kapital och utgångspunkten är att sådant är en resurs. Människors interaktion
förväntas leda till upprättade normer som i sin tur leder till att människor
i högre utsträckning upplever att de kan lita på varandra. Putnam skriver:
Ett samhälle präglat av generaliserad ömsesidighet är effektivare än ett samhälle
där misstro råder, av samma skäl som en penningekonomi är effektivare än
byteshandel. Om vi inte behöver balansera varje transaktion ögonblickligen
hinner vi åstadkomma mycket mer. Tillförlitlighet oljar umgänget människor
emellan. Täta kontakter i en mångskiftande grupp ger i regel upphov till en
norm för generaliserad ömsesidighet. Samhällsengagemang och socialt kapital
medför ömsesidiga förpliktelser och ansvarsfullt handlande.261

Resonemanget bygger på idén om att socialt kapital skapas genom att människor umgås, vilket leder till ett effektivare samhälle där människor tar
ansvar och känner förtroende för varandra. Det bygger också på idén att
det sociala kapitalet och den mellanmänskliga interaktionen är en resurs.
Kritik som har riktats mot användningen av socialt kapital som en resurs
har redovisats i inledningskapitlet och i kapitel 4. Ben Fine menar att alltför
mycket inkorporeras under ”socialt” i socialt kapital utan djupare studier
om vad det sociala består av och på vilket sätt olika faktorer har betydelse
för exempelvis ekonomisk utveckling.
Utifrån detta blir det intressant att närmare undersöka hur mikrofinansanvändarna förhåller sig till problematiken kring möjligheten att känna
förtroende för andra samt vilken betydelse det sociala sammanhanget har för
hur de upplever sitt handlingsutrymme och sina möjligheter att försörja sig.
261 Putnam (2001) s. 21.
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Personligt förtroende

Det finns egenskaper som informanterna upplever som förtroendeingivande.
Dessa är kopplade till faktorer som tid, upprepade handlingar och värderingar. Sociala sammanhang verkar ha en betydelse eftersom informanterna
uppfattar att personer som tillhör en viss social miljö med vissa normer
förväntas förhålla sig till dem. Personer som tillhör ett socialt sammanhang
förväntas ovilliga att bryta mot de rådande normerna eftersom det skulle
innebära att de riskerar sitt sociala kapital. Därför är det rimligt att anta att
värderingar stärks när de är kopplade till ett socialt sammanhang.
Denna typ av kriterier uttrycks exempelvis av informanterna Julia och
Miriam. De menar att det är svårt att hitta personer med vilka man vill ingå
i en kreditgrupp eftersom det är komplicerat att finna personer man kan lita
på.262 De hänvisar till betydelsen av egenskaper såsom förmåga att driva företag, vilket är grundläggande för förmågan att hantera ett mikrofinanslån.263
Att man vet var en person bor, hur hon försörjer sig och att man på
något sätt har känt till personen ifråga är viktigt. Detta förtydligas i uttalanden kring hur svårt det kan vara att utifrån yttre preferenser bedöma
någons tillförlitlighet. En informant lyfter fram det svåra i att avgöra huruvida man kan lita på någon eller ej utifrån någons yttre. Kvinnan säger
att personer kan se ut att vara tillförlitliga genom klädsel men när de får
pengar i samband med exempelvis en merry-go-round så försvinner de med
pengarna. Hon menar vidare att det viktigaste är att först se hur en person
agerar och inte döma någon efter deras yttre.264 Informanternas uttalanden
beskriver hur de är beroende av personliga relationer för att kunna avgöra
vem som går att lita på och det är genom kunskapen och erfarenheten av
hur en person agerar som det är möjligt att avgöra någons tillförlitlighet.
Men vad är det för egenskaper mikrofinansanvändarna betraktar som
särskilt förtroendeingivande? Inte sällan nämns värdet av att någon uppvisar
förmågan att arbeta hårt och att personen ”offrar sig” genom stor arbetsinsats. Andra faktorer som nämnts är plikttrogenhet, att de betalar sina
skulder i tid och att de kan hantera ansvaret över andras pengar utan att
missbruka det.265 Eller som två Eclof-användare menar; för att våga lita på
någon måste personen ha en verksamhet och inkomstbringande aktivitet.
Dessutom vill de veta var personen bor. Det är även viktigt att man ses
regelbundet.266
262
263
264
265

Intervju mars 2004; Dok. 6, Intervju mars 2004; Dok. 7.
Intervju mars 2004; Dok. 6, Intervju mars 2004; Dok. 7, Intervju mars 2004; Dok. 8.
Intervju mars 2004; Dok. 1.
Intervju mars 2004; Dok. 7, Intervju mars 2004; Dok 2 Intervju mars 2004; Dok 8,
Intervju mars 2004; Dok. 15.
266 Intervju mars 2004; Dok 2.
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Tillhörigheten till en organisation som tillhandahåller finansiella tjänster uppges också som skäl till varför man kan lita på enskilda personer.
En informant tillhörande kooperativet svarar på frågan vad det innebär
att borga för andra med att säga att hon litar på dem för att hon vet att
organisationen har inkomstuppgifter på personen och att organisationen
också vet var personen bor. Det innebär att hon kan kontrollera hur stort
ekonomiskt kapital personen har och om personen har ekonomiska säkerheter minskar risken för henne att gå in som borgensman. Organisationen
har ekonomiska uppgifter om sina medlemmar och de har också andra
kontaktuppgifter kring personen såsom var de har sina teodlingar etc.267
Dessa uttalanden stämmer överens med hur exempelvis Putnam framställer betydelsen av socialt kapital, människors interaktion och när man
upplever att det är möjligt att lita på människor i omgivningen. Det är
enklare att lita på personer i sociala sammanhang där det råder en formell
struktur såsom inom ramen för kooperativet där det går att följa upp en
individ och formellt kontrollera en persons agerande. Samtidigt uttrycker
informanterna att de är beroende av den personliga relationen för att kunna
avgöra i vilken grad de kan lita på någon. I nästa avsnitt ges exempel på hur
normer är kopplade till sociala sammanhang.

Sociala sammanhang skapar förtroende

Tim är pastor och medlem i Jamii Bora och är på kontoret för att klara ut
problemet med en av medlemmarna i hans grupp som inte kan betala. De
övriga i gruppen väljer att lägga ut pengar med motiven att de är kristna
och inte ser det som ett alternativ att gå till polisen. Tim berättar att i hans
församling är det många som kommer och ber om hjälp. Jag undrar hur han
gör för att bedöma vilka som ska få stöd och Tim säger att han först lyssnar
och sedan går till sin församling och berättar om personen som bett om
hjälp. Tim säger att han gör små insamlingar i församlingen till förmån för
behövande. Min fråga blir då om inte alla har sina egna problem att ta hand
om. Tim svarar att församlingsmedlemmarna litar på honom när han säger
att någon har det sämre ställt än de. Utifrån samtalet med Tim kan man
förstå att församlingen och religionen är en social miljö av betydelse. Det bekräftas av andra i studien. Tim uttalar också kopplingen mellan denna miljö
och förtroende då han säger att församlingsmedlemmarna litar på honom,
något som måste förstås i relation till att Tim har en position som pastor.268
Tim belyser förtroendets praktik, dvs. han får församlingens förtroende
genom att han är Guds man. Genom att han har en position som pastor i en
267 Intervju mars 2004; Dok. 1.
268 Intervju februari 2006; Dok. 54.
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församling skapar kyrkan och religionen ett ramverk av normer som skapar
förtroende. Det finns också andra sociala miljöer där förtroende upprättas
och prövas. En sådan miljö är merry-go-rounds.
Hur merry-go-rounds används för att försäkra sig om huruvida andra
är tillförlitliga exemplifieras av olika utsagor från informanterna. Henry är
Eclofmedlem sedan åtta år tillbaks i tiden, han säljer secondhandskor på en
marknad och har tagit fem lån från Eclof.269 Under samtalet frågar jag bland
annat vad han skulle göra om Eclof inte fanns. Henry säger att bara gruppen
finns så klarar han sig. De använde sig av en annan liknande organisation
tidigare och det finns många andra mikrofinansorganisationer att tillgå på
marknaden. När jag förhör mig om hur han förhåller sig till finansiella
alternativ svarar Henry att bankerna har haft rykte om sig att vara dyra, att
de är kundovänliga samt att de villkor som ställs är svåra att leva upp till.
På frågan om vilka erfarenheter han har av informella finansiella lösningar
svarar han att de har en merry-go-round i hans kreditgrupp inom Eclof.
Jag frågar Henry om det händer att de använder summan de får från
sparschemat för att betala tillbaka Eclof-lånet eller för att sätta in på sparkontot. Henry svarar att det inte är så mycket för pengarnas skull som det
är för att föra gruppmedlemmarna samman som de har en merry-go-round.
Henry säger att det ger dem skäl att samlas hemma hos varandra. Det ser
han som mycket viktigt eftersom det hjälper dem att se hur det står till
med var och en i kreditgruppen. Dessutom betraktar Henry merry-go-round
aktiviteten som ett sätt att pröva de andras tillförlitlighet. Kan de inte få
fram den lilla summan som de kommit överens om inom merry-go-round
aktiviteten kommer de med säkerhet ha stora svårigheter att betala igen
större belopp inom kreditgruppen som de har genom Eclof.
Även andra användare refererar till merry-go-round som ett socialt sammanhang vars största nytta är att hålla människor samman. Två informanter som tillhör Eclof refererar till merry-go-round och till organisationens
kreditgruppstillämpning som två olika miljöer som syftar just till att hålla
gruppen samman. De menar också att det är viktigt med dessa miljöer
eftersom de hjälper individerna att hålla sig aktiverade. Dessutom säger de
att merry-go-rounds underlättar för dem att lära känna varandra bättre samt
hjälper dem att skapa förtroende sinsemellan, vilket innebär färre problem
i gruppen.270
Det verkar vara en genomgående uppfattning att informella sociala
sammanhang som merry-go-rounds är bra på något sätt men det finns också
individer som är negativa till dessa aktiviteter. Under ett samtal med en
269 Intervju mars 2004; Dok. 8.
270 Intervju mars 2004; Dok. 2, Intervju mars 2004; 21, Intervju mars 2004; 23.
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återförsäljare och reparatör av mobiltelefoner i Nairobi framkommer att
han inte alls tycker att informella ekonomiska sparscheman såsom merrygo-rounds är av godo. När vi talar om möjligheten att hitta personer som
man kan lita på för att våga starta en kreditgrupp med menar mannen att
det bara kan finnas några få som har det förtroendet och det är personer
man känner väl och exempelvis har arbetat tillsammans med en längre
tid. 271
På frågan om han eller hans fru använder sig av merry-go-rounds svarar
mannen att hans fru inte gör det och att han personligen inte alls tycker om
dem. Detta inte minst eftersom man måste vara många, minst tio personer,
för att det ska generera några större summor. Mannen fortsätter, ”och hur
ska man kunna hitta så många personer som man kan lita på?” På samma
sätt som andra prövar andras förtroende med hjälp av dessa informella
sparscheman använder mobiltelefonentreprenören brist på förtroende som
skäl till att han inte använder sig av merry-go-rounds.
Den gängse uppfattningen av merry-go-rounds är att detta främst är för
kvinnor. Det förklaras ofta med att det handlar om små summor samt att
syftet är för att täcka upp för hushållets ”små” behov såsom att köpa glas och
tallrikar. Men under mina besök nämner förhållandevis många män att de
använder sig av merry-go-rounds. Ibland är det svårt att uttyda om de menar
att de stödjer sina fruar ekonomiskt i deras merry-go-round-aktiviteter. I
andra fall är det frågan om högst aktiva merry-go-round-användare som
Henry. Uppfattningen kring merry-go-round-aktiviteten är att det är ett
lämpligt verktyg för att få tillgång till större summa pengar för att hantera
sin privatekonomi eller att det har social betydelse.

Betydelsen av ekonomiskt kapital

Många informanter uttrycker att det är svårt att hitta personer man kan lita
på. Undantaget är de som använder sig av tekooperativets tjänster. Deras
medlemmar finner det relativt enkelt att borga för andra samt att hitta
andra som kan borga för dem. Hos Kirinyaga Tea Growers Sacco består
tryggheten av organisationens institutionaliserade former och att man litar
på formerna för hur utlåningen ska gå till vilket upplevs garantera för att
det ska fungera. Detta belyser tillitens problematik. Att lita på någons kommande handlingar innebär att investera i någons framtida agerande. Detta
förenklas av institutionaliserade former som exempelvis finns i kooperativet
och som underlättar förtroendet mellan medlemmarna. Den förtroendeskapande processen underlättas också av andra sociala sammanhang såsom
Merry-go-rounds och mikrofinansdeltagande. De sociala sammanhangen
271 Intervju mars 2004;Dok. 22.
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bidrar genom sina formella och informella regelverk till att människor vågar
lita på varandra.272
Samtidigt kan materiella tillgångar skapa skillnader som gör att en individ uppfattar sig mer eller mindre beroende av sociala sammanhang för att
kunna knyta kontakter och bygga upp förtroende.
En representant för kooperativet presenterar en man som en mycket
viktig kund och som framgångsrik medlem av kooperativet. Medlemmen
är i övre medelåldern, ser välmående ut, en aningen rundlagd. James, som
han heter, är klädd i skjorta, stickad tröja samt kavaj och ett par byxor av god
kvalitet. På huvudet bär han keps som han tar av när han sätter sig på stolen.
Detta är ett vanligt sätt att klä sig både i kooperativet och bland männen i
övrigt i det lilla samhället. Det som kan skilja människor åt är i vilken grad
kläderna är slitna, skillnaden syns särskilt tydligt på skorna där oslitna svarta
snörskor av läder står i kontrast till andra kontorsbesökare i sandaler, stövlar
i läder eller plast och som ofta är märkta av arbetet i jordbruket.
James har varit med sedan organisationen startade. Personalen presenterar honom som en av dem som var med och grundade kooperativet. James
hushåll består förutom honom själv och hans fru av tre barn. Han har inte
några andra förutom kärnfamiljen att ta hand om. Han har ett större jordbruk, vilket innebär att han har så många tebuskar att han tvingas leja bort
en del av arbetet med att plocka bladen. Han har också kaffeplantor och
annan produktion, vilket innebär att han är medlem i två andra kooperativ
varav ett för kaffeproduktion och den andra för den övriga jordbruksproduktionen.273
Jag frågar James om han tycker att det är svårt att hitta personer som
kan gå i borgen för honom när han är i behov av lån. Han svarar att så
länge man är en aktiv och bra jordbrukare är det inget problem att hitta
någon som kan ställa upp som borgensman. Jag ber James precisera vad han
menar med bra jordbrukare och han svarar att det är en person som fattar
väl avvägda beslut. Exempelvis väljer inte en bra jordbrukare att sälja sina
buskar och mista inkomstmöjligheten samtidigt som han betalar av ett lån
till kooperativet.
På frågan vilka han går i borgen för svarar James att det är personer han
känner. När jag undrar om det är möjligt att gå i borgen för någon som
han inte känner svarar han att det är omöjligt. Det är nödvändigt att känna
personen ifråga för att kunna avgöra huruvida du kan lita på denne eller
ej. James menar att om man inte försäkrar sig om någons tillförlitlighet
kan man hamna i problem om personen exempelvis bestämmer sig för
272 Putnam (2001) s. 21.
273 Intervju mars 2004; Dok. 25.
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att ta ut sina pengar och flytta någon annanstans. Personalen fyller i och
säger att man måste veta varifrån en person kommer, var de bor och lever.
James anses också att man ska kolla med kooperativet och deras arkiv för
att kontrollera att man inte har att göra med någon som misslyckats med
sina lån tidigare.
På frågan om han använder sig av merry-go-rounds svarar han att det är
något som är för kvinnor. Samtidigt säger mannen att han indirekt deltar
genom att ge pengar till sin fru så att hon kan vara med i dessa sammanhang. Det är så det fungerar säger James, kvinnor deltar men det är män
som ger pengarna. Jag försöker förstå varför han anser att merry-go-rounds
uteslutande är aktiviteter för kvinnor och han svarar att män inte håller på
med sådant, de går till banken eller är medlemmar av olika organisationer
(såsom kooperativ) och andra, stora saker.
Representanten verkar inte riktigt hålla med James och frågar honom
om en sammanslutning han är medlem i. James bekräftar och säger att han
är aktiv i den verksamheten. Representanten påpekar att den fungerar som
en merry-go-round. James svarar med ett halvt ignorerande av kommentaren
genom att vifta bort den och står på sig: ”Merry-go-rounds är för kvinnor”.274
Jag frågar vad som är skillnaden på kvinnors och mäns affärer. James
svarar att kvinnor håller på med små saker medan mäns affärer är ”där ute”
och de genererar pengar. James specificerar och säger att uppfattningen
är att dessa grupper används till fördel för familjen men det är männen
som tillför pengarna till merry-go-rounds, men att summor som genereras
används för familjen. James tillägger och säger att egentligen är all inkomst
för familjens skull. Han går till kooperativet men beslutet kring vad de ska
göra med lånen och inkomsten fattar han tillsammans med sin fru.
James upplever att det inte är något problem att hitta någon som kan
borga för honom när han behöver låna pengar från kooperativet. Han menar att detta inte är ett problem så länge man är en bra jordbrukare. En
bra jordbrukare fattar rationella beslut. James vill inte bli förknippad med
informella former av finansiella lösningar. Han separerar det sociala från det
ekonomiska när han förklarar hur han upplever de tjänster samt de villkor
organisationen ger för tillgången till exempelvis krediter. James uppvisar
stort motstånd och vill inte förknippas med merry-go-rounds utan menar att
det är kvinnornas område. Detta trots att representanten från organisationen
skulle kalla en av de sociala sammanslutningarna där han är medlem för just
merry-go-round. Jag tolkar detta som att han har en bestämd bild av sig själv
som han vill förmedla och i den bilden ingår inte merry-go-rounds.275
274 Intervju februari 2004; Dok. 25.
275 Den allmänna synen på merry-go-rounds som en aktivitet som främst engagerar kvinnor
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Sociala sammanhang och brist på materiella resurser

Under besöket hos kooperativet får jag samtala med en annan person vars
berättelse kompletterar de erfarenheter och uppfattningar James ger uttryck
för. Peter har en sliten mörkblå kavaj. Tröjan ser välanvänd ut och på fötterna
har han skor som uppenbarligen används i vardagens alla sammanhang.276
Peters familj består av tio personer, åtta barn och två vuxna. Dessutom
hjälper han sina föräldrar ekonomiskt när han kan. Han har varit medlem i
kooperativet i tio år och är inte längre medlem i någon annan organisation.
För många år sedan hade han kaffeplantor och var med i ett kaffekooperativ.
Peter lämnade kooperativet när han gjorde sig av med kaffeplantorna när
det blev olönsamt att odla kaffe. Han säger att han inte tar så många lån
förutom de årliga för att kunna betala utsäde och gödning och för att betala
för skolavgifter.
Peter upplever villkoret att han måste ha personer som kan borga för
hans lån som svårt. Han säger att ibland tar de slut. Personalrepresentanten
förklarar och säger att varje medlem bara får borga för sex lån och därför
kan det medföra problem för vissa individer. Jag frågar om han kan tänka
sig att gå i borgen för vem som helst och Peter säger att han inte kan tänka
sig det utan att han måste överväga beslutet när han blir tillfrågad att borga
för någon annan. När jag undrar hur han bedömer i vilken grad han kan
lite på personer som han borgar för svarar Peter att det måste vara någon
som kommer från samma område så att de känner varandra och att han vet
att personen arbetar hårt och därför kan betala tillbaka.
Peter tycker själv att det är svårt att betala tillbaka ibland. Det är så många
behov som ska täckas men han säger att organisationer överväger detta
innan lån beviljas. Kooperativet överväger inte bara betalningsförmågan
när de bedömer kreditvärdigheten utan också familjens försörjningsbehov
innan kredit beviljas. Representanten bekräftar och säger att de bedömer
kreditbeloppet och räknar in att familjen ska ha pengar över efter att de
amorterat.
Peter använder merry-go-rounds för familjens behov men han tillhör
också merry-go-rounds som syftar till att utveckla den lokala miljön.277 Peter
framkommer även i andra sammanhang. Under ett samtal med personal tillhörandes
Eclof talade även de om att dessa aktiviteter är för kvinnor och hushållets behov medan
män engagerar sig i stora projekt utanför hushållet, februari 2004; Dok. 18.
276 Intervju mars 2004; Dok. 24.
277 Det är antagligen så att mannen inte gör skillnad mellan vad han kallar för Merrygo-rounds och vad som brukar beskrivas för Harambees. I samtalet med Peter verkar
gränsen mellan dessa informella aktiviteter flytande. Kanske kan en anledning till
varför han kallar aktiviteterna för Merry-go-rounds att de inte har någon licens att
bedriva harambee och att de har hittat ett sätt att komma runt detta genom att formulera det som Merry-go-rounds istället.
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tycker att de ger ett bra stöd. Dessa aktiviteter görs med personer i Peters
närhet och det kan innebära andra som är medlemmar i kooperativet men
det är ingen nödvändighet. De har merry-go-rounds för att genomföra lokala
projekt tillsammans med grannarna, projekt som att leda vatten till åkrarna
eller för att leda elektricitet till bostadshusen. En bra merry-go-round-medlem är enligt Peter en person som ser vad det finns för behov och som har
förmåga att se hur man kan starta projekt för att lösa problemen.
Peter litar på merry-go-round-grupperna men menar att det ibland kan
vara vanskligt eftersom alla inte alltid har pengar att lägga in. Skälet till att
Peter engagerar sig i dessa aktiviteter är, som han säger, att man inte kan leva
ensam och måste hjälpas åt. Peter säger också att det är en sak innan man får
barn men med familj och barn händer det saker, man kan bli sjuk och vara i
behov av medicin. Utan merry-go-rounds skulle han vara mycket mer stressad
över hur problemen skulle kunna lösas. Peters uttalande påminner om andra
personer i undersökningen som använder sig av argument som liknar detta.
Henry förklarar exempelvis sitt merry-go-round-deltagande med att dessa aktiviteter håller gruppen samman. Även andra informanter säger som Peter att
de inte vill stå utanför. För Julia, kvinnan som driver en skrädderiverksamhet,
innebär deltagandet i merry-go-rounds att hon vill vara delaktig i det lokala
sammanhanget.
Om man jämför Peter med James skiljer de sig från varandra i materiellt
välstånd. De skiljer sig också gällande hur de ser på både möjligheten av att
hitta personer som kan borga för deras lån samt synen på merry-go-rounds.
De ekonomiska tillgångar James har innebär att han inte är lika beroende av
de sociala sammanhangen som Peter är. Dessutom gör de ekonomiska tillgångarna honom mer attraktiv för andra i de sociala sammanhangen. Han
har ekonomiskt utrymme att odla bilden av sig själv där han tillskriver sig
stora projekt, formella finansiella tjänster och ekonomisk rationalitet. Detta
är en upplevd verklighet som inte delas av alla. Det sociala sammanhanget
har stor betydelse för Peter och hans familjs försörjningsmöjligheter. För
andra, som informanten Henry, utgör de informella aktiviteterna viktiga
sociala miljöer där man i praktiken prövar varandras tillförlitlighet. Dessa
exempel visar hur olika individer förhåller sig till sociala miljöer såsom
merry-go-rounds för att kontrollera andras tillförlitlighet eller som en strategi
för att bygga förtroende.278
Exemplen på hur informanterna förhåller sig till finansiella tjänster som
mikrofinanstjänster och informella lösningar visar att valet inte bara kan
förklaras genom deras behov av kapital. Det innebär också att de finan278 Se exempelvis Intervju mars 2004; Dok. 21. Betydelsen av att ”hålla samman gruppen”
poängteras även av organisationspersonal. Se exempelvis Intervju februari 2004; Dok. 34.
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siella relationerna flätas samman med de sociala relationerna. De sociala
relationerna används för att få tillgång till ekonomiskt kapital och tillgång
till ekonomiska resurser ger fördelar när det gäller att få tillgång till sociala
relationer.
De empiriska exemplen här visar att tillit och förtroende inte är en delad
erfarenhet och att möjligheten att hitta personer man litar på är enklare
för vissa än för andra och att tillgång till goda ekonomiska förutsättningar
underlättar för att man ska vinna andras förtroende. Utifrån samtalen med
informanterna och hur de ser på möjligheten att känna förtroende framkommer det att de ser interaktionen och det sociala sammanhanget som
viktigt.
Samtidigt är det komplicerat att förstå vad ekonomiska förutsättningar
egentligen innebär. Ett fast jobb skulle kunna betraktas som en god förutsättning men nästa empiriska exempel visar att det inte alltid är en resurs
som inverkar positivt på en individs valfrihet.

Begränsande sammanhang

Margaret kom till Nairobi när hon var tonåring. Hon är född i västra Kenya
i en familj med begränsade resurser. De hade tak över huvudet och kläder
på kroppen. För de mesta kunde de äta sig mätta men inte alltid. Margaret
kände att hon skulle göra sin familj en tjänst om hon lämnade sina föräldrar
för att försörja sig på egen hand. Dessutom var hon nyfiken och ville se vad
storstaden skulle kunna erbjuda henne. När hon fick möjligheten att bo hos
en släkting i Nairobi beslöt hon att åka dit och försöka hitta ett arbete.279
Hon arbetade med lite av varje men det visade sig vara svårare än hon
trodde innan hon lämnade föräldrahemmet. Margaret berättar hur situationen blev ohållbar när sonen i familjen som hon bodde hos krävde sexuella
tjänster av henne. Hon kände sig utnyttjad men visste inte hur hon skulle
ta sig ur situationen. Att åka hem till sin familj var inget alternativ. Hemma
fanns inget att erbjuda och Margaret säger att hon hade känt sig som en
börda för sin familj om hon tvingats återvända hem. Margaret berättar hur
hon tidigt i en bekantskap med en kvinna blev erbjuden att dela bostad och
att hon såg det som räddningen.
I praktiken blev det inte mycket bättre. Margaret kände i princip inga
andra än sin släktings familj i Nairobi och eftersom hon utsatts för sexuella
övergrepp där så var det inte någon trygg punkt i tillvaron. En sådan hade
hon verkligen behövt eftersom kvinnan som hon flyttat in hos skulle visa
sig opålitlig. Det hände att kvinnan under falska förutsättningar tog med
279 Intervju februari 2004; Dok. 27.
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henne till något ställe. Margaret fann sig själv i en situation där hon i praktiken blev såld till och utnyttjad av en eller flera män. Trots detta såg hon
ingen råd än att återvända till kvinnan, hon hade inte någon annanstans
att ta vägen.
Margaret försörjde sig med att städa och ta hand om andras barn i deras
hem. När hon blev rekommenderad av en familj till en annan som behövde
hjälp över en längre tidsperiod upplevde hon det som en verklig välsignelse.
När jag träffade Margaret hade hon tjänstgjort i samma familj i nästan 30 år.
Arbetet innebar regelbunden inkomst. Hon gifte sig och fick två barn.
Maken dog men Margaret klarade det bra genom sin anställning. Vid
tidpunkten för våra samtal består hennes sociala liv först och främst av
hennes familj, hennes döttrar, deras makar, sin nya partner och hans barn
från tidigare äktenskap. Dessutom har hon vänner genom sin församling.
Genom de kontakter hon har etablerat vid kyrkan har hon ett kontaktnät
där hon är delaktig i olika merry-go-round-grupper. Margaret säger att det
går upp och ned med dessa beroende på hur folk har det ekonomiskt. När
vi ses är hon medlem i två, en som går bra och en som går mindre bra. Den
grupp som fungerar ses varje vecka. De har stadgar för sina aktiviteter och
ett tag funderade de på att ha en slags uniform på sig under mötena men
det skulle bli för dyrt så de lade ned den idén. Målet för gruppen är enligt
Margaret att registrera den officiellt som self help group. Om man gör det
finns möjligheter att få tillgång till olika bidrag och bli del av olika projekt
men de känner att de inte är tillräckligt stabila än för att genomföra detta
för tillfället.
Margaret ger under våra samtal uttryck för sårbarhet, något som verkar
genomgående i hela hennes liv. Genom sin anställning upplever hon sig ha
en förhållandevis trygg tillvaro. Samtidig är det många som lever på hennes lön eftersom ingen av döttrarna eller någon av deras makar har någon
inkomstkälla. Dessutom tar hon hand om ett av barnbarnen. Margaret
oroar sig för framtiden och hur hon ska klara sig när hennes arbetsgivare
inte längre vill ha henne kvar. Hon har köpt en liten bit mark i västra Kenya
och strävar efter att få råd att odla den och så småningom bygga något dit
hon kan flytta tillbaks en dag.
Det som upplevs som ett akut problem är dock att hon faktiskt inte trivs
hos sin arbetsgivare. Hon känner sig inte uppskattad, han är otrevlig och
behandlar henne generellt illa. Margaret kan inte förstå hur det kan komma
sig att han bryr sig så lite om henne efter att hon skött hans barn under alla
år och tagit hand om honom vid tillfällen då han varit sjuk. Dessutom har
hon svårt att hantera mannens livsstil då han ofta har indiskreta besök av
prostituerade.
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Utsattheten Margaret lever under är tudelad genom den arbetsrelaterade
situationen och de förväntningar samt krav hennes familj ställer på henne.
Familjen lever på hennes inkomst. Ibland görs detta respektlöst. Vid ett
tillfälle möter jag henne upprörd och när jag till slut lyckas få henne att
tala om vad som har hänt berättar hon hur hennes styvson fått uppdraget
att gå och betala hyran för ett rum hon hyr men att han har tagit pengarna
och använt dem till annat. När jag konfronterar styvsonen som arbetar för
samma arbetsgivare som Margaret rycker han på axlarna och verkar oberörd
av Margarets upprördhet.
Margaret försökte hitta olika sätt att göra sig mindre beroende av sin
arbetsgivare, bland annat genom att utföra hushållstjänster åt de personer
som hennes arbetsgivare hyr ut rum till. Dessutom försökte hon under tiden
för vår kontakt att etablera sig som mikrofinansanvändare. Det fungerade
inte. Hon lyckades inte övertyga sina merry-go-round-vänner om idén. Orsaken till detta är kopplade till faktorer som innebar att det i praktiken hade
varit svårt att ordna ett medlemskap för hennes del. Genom arbetet som
innebär långa arbetsdagar sex dagar i veckan finns i princip inget utrymme
för henne att starta någon annan verksamhet av entreprenöriell karaktär.
Hon känner inte att det finns någon som skulle kunna sköta den åt
henne. I de flesta fall förutsätter mikrofinansorganisationerna dessutom
att företagandet ska skötas av individen själv. Därför blir den ekonomiska
trygghet som hon vinner genom sin arbetsgivare sedan nästan 30 år också
en börda. Den ger pengar som försörjer henne och hennes familj men den
erbjuder inget givet skyddsnät för exempelvis den kommande ålderdomen.
Margarets exempel talar om utsatthet och individens upplevelse av att
känna sig utlämnad till omständigheterna. Ytligt skulle hon kunna betraktas
som lyckligt lottad och ekonomiskt priviligerad eftersom hon faktiskt har
en anställning men i praktiken innebär det att hennes handlingsutrymme
är begränsat. Tillgången till fast inkomst ger inte Margaret ökad frihet utan
utgör en begränsning av hennes livsutrymme. Anställningen som hushållerska är inte bara något som odelat kan betraktas som en fördel, det medför
också begränsningar.
Detta står i kontrast till andra informanter som försörjer sig som företagare. Det gör inte livet lättare eller mindre betungande men det kan medföra
större rörelsefrihet, vilket i sig kan innebära att personen åtminstone upplever
sig ha större inflytande över sin livssituation. Ett exempel på det är Alice. Alice
flyttade också ifrån sin familj på landsbygden till storstaden som ett resultat
av hennes familjs bristande resurser.280 Hon hade gått som mekanikerlärling
och arbetade först i olika verkstäder för att så småningom starta eget. Under
280 Intervju mars 2006; Dok. 45.
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dessa år har hon haft ansvaret för flera syskon och ändå har hon lyckats utveckla sin verksamhet och starta flera filialer i staden. I samtalet med Alice ger
hon intrycket av att hon har ett förhållandevis stort handlingsutrymme till
skillnad från intrycket som Margaret gav. Hennes utrymme kan säkert bero
på flera faktorer som inte framkommer vid vårt korta samtal men skillnaden
mellan Alice och Margaret är bland annat att Alices tid inte är bunden till
en enskild arbetsgivare på samma sätt som Margarets. Slutsatsen är att det är
svårt att bedöma vad som är en god ekonomisk förutsättning och på vilket sätt
en försörjningsmöjlighet påverkar hela livssituationen för en individ. Detta
måste förstås i ett större sammanhang.281

Sociala sammanhang och akut fattigdom

Bland informanterna finns också exempel på personer hänvisade till att
vårda sitt symboliska kapital som ren överlevnadsstrategi. Vid ett tillfälle
fick jag möjlighet att följa personal i Jamii Bora när de bedrev uppföljning
av ett fall där en medlem inte haft möjlighet att betala på sitt lån. Vi var
tre som besökte medlemmen: en kvinna ur personalen, en ung man som
hjälper till där det behövs i olika små ärenden i vanliga fall och jag. Vi
lämnade lokalkontoret strax utanför Nairobi och gick till fots ut ur det
lilla samhället. Det var en ganska lång promenad och efter 40 minuter
närmade vi oss huset där medlemmen bor. Trädgården som tillhör huset
är förhållandevis stor. Det är säkert 50 meter från grinden fram till huset.
Trädgården består av flera trädgårdsland men de är illa skötta och här och
var ligger förtorkade plantor efter marken.282
Huset ser lite övergivet ut och först verkar det inte vara någon hemma.
Strax bakom det som verkar vara boningshuset ligger en byggnad som
uppenbarligen är byggd för kor och andra djur. Det är ganska stort och
skulle säkert kunna rymma mellan fem och tio kor men det finns bara en
där. Först verkar det bara vara vi och kon men så ser vi att någon rör sig där
bakom. Representanten från organisationen hälsar på kishswahili till mannen i skuggorna och det sker ett ordutbyte som jag inte förstår. Mannen i
skuggan kommer inte fram och representanten ser lite bekymrad ut. Kvinnan som arbetar på organisationen och den unge mannen från kontoret
byter några ord och en av representanterna går sedan fram till mannen som
står skymd. De pratar en liten stund.
281 Att bristande materiella resurser samt att inkomstkällorna inte är differentierade, dvs.
att man tjänar pengar genom olika sorters aktiviteter, och hur kan orsaka att individer
förlorar socialt kapital i den kenyanska kontexten har också diskuterats av IIyama
m.fl. Se (2007) s. 394.
282 Intervju mars 2004; Dok. 4.
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Under tiden berättar kvinnan från kontoret hastigt att vi letar efter en
kvinna som tagit lån från Jamii Bora men som inte kunnat amortera. Mannen har haft problem med psykisk sjukdom. Innan hon hinner förklara
situationen helt för mig kommer maken till kvinnan vi är där för att träffa
fram. Han närmar sig oss men har ett avvisande uttryck i ansiktet. Hans
kroppsspråk uttrycker rädsla eller kanske ilska, i pannan har han en besynnerlig ärrformation. De fortsätter ordutbytet en liten stund. Jag förstår inte
vad de säger men han nickar mot mig några gånger och verkar vilja veta
vem jag är. Min närvaro verkar inte vara till belåtenhet. Sedan reser vi oss
från marken och följer mannen ut på en liten stig. Han följer oss en bit på
vägen, stannar efter en liten stund och ger en vägbeskrivning till personalen
som ska leda oss till hans fru. Sedan lämnar han oss.
På vägen till kyrkan där kvinnan befinner sig får jag höra vad som hänt
och en förklaring till varför det tog en sådan tid att få veta vart mannens
fru var. Sally blev medlem i Jamii Bora några år tidigare. Hon blev medlem
med förhoppning om att kunna ta ett lån som skulle kunna användas så
att familjens inkomst kunde förbättras. Hennes man var vid tidpunkten
arbetslös och det var svårt att täcka upp för familjens ekonomiska behov.
Hon tog lånet för att investera i ett bevattningssystem men av någon anledning fungerade det inte som hon hade tänkt sig. Resultatet blev att de
stod tyngda av lånet som skulle betalas men de hade en oförändrad och
otillräcklig inkomst.
Sallys man kände sig pressad av lånet och besöken från organisationen
som följde som resultat av de uteblivna betalningarna. Detta tillsammans
med att han redan var stressad av sin arbetslöshet utlöste ett mentalt sammanbrott och ungefär ett år tidigare hittades han förvirrad, utan kläder,
jagande folk med en pangas (stor kniv) nere i samhället. Till slut sprang
han runt och ropade att han skulle ta livet av sig och innan någon han
stoppa honom hann han skära sig själv i huvudet, därav ärrbildningen i
pannan. Kvinnan från kontoret säger att mannen blev stressad när han såg
oss, särskilt när de kom med en europé. På grund av min närvaro ville han
först inte tala om vart hans fru befann sig.
Vi hittar Sally utanför den lilla kyrkan där hon är medlem. Hon hjälper
till och förbereda lite mat inför en sammankomst som de ska ha senare.
Sally berättar hur de hamnat i en situation där de inte har någon inkomst
samt hur de under många månader var tvungna att betala sjukhusvistelse för
maken. De måste fortfarande betala för mediciner och regelbundna samtal
med en psykolog och alltsammans kostar en förmögenhet.
Det är svårt för henne att lösa försörjningen för familjen med tre barn
och hon oroar sig för hur hon ska kunna hitta medel till att betala sitt yngsta

147

barns skolavgift. Sally säger att de inte har någonting och det är det enda hon
har att säga till personalen när de kommer och frågar om hon har möjlighet
att betala på lånet. De har ingenting och förlitar sig på familj och vänners
vänlighet för att få vardagen att fungera. Sally säger också att det inte vore
möjligt för henne att undanhålla organisationen pengar: ”Jag är kristen och
frälst, och det är dåligt att behålla något som tillhör någon annan.”283
Sally säger att om hon kunde betala på lånet så skulle hon naturligtvis
göra det. Hon menar att vi kan lita på hennes ord för hon är kristen och det är
omöjligt för henne att inte tala sanning. Sally refererar ständigt till sin kristna
tro och till att hon har lagt sitt liv och sin familjs öde i Guds händer. Det är
bara Gud som kan bistå nu, själv ser Sally inte vad hon aktivt kan göra för
att ändra situationen. När Sally förklarar sin situation uttrycker hon sig på
följande vis: ”kan du föreställa dig, du klarar dig enbart på Guds välsignelse,
om vi får mat säger vi Gud vi tackar dig, Jesus kommer och han älskar oss.”
Situationen Sally sitter i tillsammans med sin familj är smått desperat.
Hon ger intryck av att vara en kvinna mellan hopp och förtvivlan. Jag kommenterar att jag ser att de kämpar hårt och hon svarar ”att ja, jag kämpar
och överlever284, jag är en liten kristen och troende, jag är del av en [kristen]
gemenskap och faktiskt kommer de till mitt hus den femtonde, när de
hörde hur illa det var ställt och jag är ju en väldigt hängiven kristen och
jag känner mig inte nedslagen, Gud kommer att verka [hitta en lösning]”.
Efter att ha hört hennes familjs historia blir det tydligt att de saknar
tillgång till något som helst ekonomiskt kapital. De är verkligen utblottade.
För att överhuvudtaget överleva måste de förlita sig på andras vänlighet.
Sally framhåller att hon lever efter normer och värderingar som tillhör det
kristna sociala sammanhang som hon tillhör. Församlingen samt de normer
och värderingar som tillskrivs en hängiven kristen verkar ha en central betydelse för hur familjen lyckas klara sig trots allt. Det sociala kapitalet är deras
enda källa till försörjning och det symboliska kapitalet säkrar tillgången till
socialt kapital.
Sallys berättelse belyser kopplingen mellan symboliskt och socialt kapital. Genom tillhörigheten till den sociala miljön som hennes församling
erbjuder överlever hon genom de möjligheter som det sociala kapitalet ger.
Hennes belägenhet och hennes kristna tillhörighet bidrar säkerligen till att
hon får omgivningens stöd, särskilt bland dem som delar samma normer i
det sociala sammanhanget.
283 Intervju mars 2004; Dok. 4.
284 I de uttalanden som informanten gör finns en mening som kommer fram under
intervjun men som riskerar att försvinna i de förkortade ”citaten”. Därför har jag lagt
in delar av min egen tolkning av det specifika sammanhanget inom klamrar […].
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Slutsatser

I en miljö där det är svårt att lita på andra eller att få andra att känna tillit,
är det svårt att ha ekonomiskt utbyte med personer i omgivningen och
detta kan göra det svårare för människor att klara sin försörjning. Flera av
informanterna i undersökningen uttrycker att det är svårt att hitta personer
att lita på när man ska bilda en kreditgrupp. I samtalen kring hur de gör
för att bedöma om det är möjligt att lita på andra refererar de till faktorer
som att man bör ha känt en person över längre tid och att man måste veta
hur de sköter sitt arbete.
När informanterna förklarar vilka de själva är framhåller de gärna att
de tillhör olika sociala sammanhang och att de därför också agerar utifrån
särskilda värderingar. Dessutom framhåller användarna att sociala sammanhang har betydelse när det kommer till hur de bedömer vem de kan lita på.
Ett socialt sammanhang som nämns när informanterna hänvisar till normer
är den kristna tillhörigheten. De informella sparcirklarna, merry-go-rounds,
och harambees är också något som informanterna återkommer till. Sociala
sammanhang erbjuder normer som när de efterföljs ger förtroende eftersom
de skapar en känsla av att man kan förutse andras agerande. Orsaken till att
sociala sammanhang som är bärare av normer är särskilt bra för framväxten
av förtroende är att de blir en garant för att normer efterlevs. Detta kan
förklaras med att de fyller en sådan funktion genom att de individer som vill
vara i den sociala miljön måste följa de normer som råder för att erkännas
som medlemmar. Att vara en erkänd deltagare i ett socialt sammanhang
med tydliga normer innebär att man har tillgång till symboliskt kapital som
kan omsättas till socialt kapital. Detta kan i sin tur underlätta för individen
att på sikt trygga sitt ekonomiska kapital.
Värdet av normer, sociala sammanhang och därmed symboliskt och
socialt kapital har betydelse för alla informanter i undersökningen. En faktor som verkar avgörande för hur de förhåller sig till behovet av symboliskt
kapital för att bygga socialt kapital är tillgång till pengar. I materialet finns
individer som har tillgång till ekonomiskt kapital i högre utsträckning än
andra och som uttrycker att sociala sammanhang antingen inte är viktiga
eller beskriver dessa sammanhang som viktiga av ideella eller sociala skäl.
De med mindre grad av eller som saknar tillgång till ekonomiskt kapital
uttrycker att de sociala sammanhangen är nödvändiga för att överleva. Det
ekonomiska kapitalet köper individerna delvis fria från behovet av socialt
kapital genom sin förmåga att överbrygga hinder och lösa problem men
bara delvis eftersom tillgång till det ekonomiska kapitalet ofta hänger samman med människors koppling till sociala sammanhang. Även om man inte

149

är beroende av sitt symboliska och sociala kapital för att försörja sig kan det
ändå ha betydelse över en längre tidsperiod för tillgången till ekonomiskt
kapital. Att kopplingen mellan ekonomiskt och socialt kapital är komplex
visar exemplet med Margaret. För henne skulle tillgången till en fast anställning ytligt kunna betraktas som en god förutsättning men i praktiken
innebar anställningen att hon hade ett relativt litet handlingsutrymme,
vilket fick konsekvensen att hon inte kunde använda sig av mikrofinansorganisationernas tjänster.
Exemplet med Margaret eller skillnaderna mellan informanterna James
och Peter belyser kopplingen mellan delaktighet i sociala sammanhang för
att klara försörjning och lönearbete. Utsagor från andra informanter pekar
på att det kan finnas andra skäl till varför man engagerar sig i sociala sammanhang utan att man för den saken skull gör det först och främst för att
klara sin försörjning.285
Att ökad grad av lönearbete får konsekvensen att människor blir mindre
beroende av sociala sammanhang för att hitta kollektiva lösningar för att
klara sin försörjning är ingalunda nytt. Ekonomhistorikern Maths Isacson
undersöker försörjningsmönster i ett lokalsamhälle i Sverige under 1900-talet. Isacson konstaterar att det sker ett skifte där kollektiva lösningar för
att klara försörjningen avtar i samband med att lönearbete ökar under den
första delen av 1900-talet. Samtidigt ökar frivilligt engagemang och informellt arbete under den senare delen av århundradet, vilket skulle kunna
förklaras med att arbetstiden förkortas. Informellt arbete och engagemang
i sociala sammanhang under den senare delen av 1900-talet utvecklades inte
först och främst som ett svar på behovet att klara sin försörjning men verkar
ändå fylla en social funktion.286
Bland informanterna i det här kapitlet finns precis som i Isacsons undersökning en skillnad i hur man använder sig av de sociala sammanhangen
och till vilken grad man är beroende av dessa för att klara sin försörjning.
Gemensamma faktorer är att lönearbete innebär att människor ändrar sitt
sätt att interagera och hitta kollektiva lösningar för att försörja sig. Samtidigt verkar inte ökade möjligheter till lönearbete ändra människors behov
att utföra olika informella aktiviteter eller innebära att de slutar engagera
sig i sociala sammanhang.
I mikrofinanssammanhang, utifrån det perspektiv CGAP representerar,
poängteras ofta fattigas behov av formella finansiella tjänster som grundläggande till att de ska kunna få frihet att fatta de bästa ekonomiska besluten
för sig själva och sin familj.
285 Se exempelvis exemplet med informanterna Julia och Miriam.
286 Isacson (1994) s.230. Se också Johansson (1996) s. 219–220 och Jonsson (2006) s. 131.
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I enlighet med det empiriska material som presenteras här blir det tydligt hur tillgång till ekonomiskt kapital och sociala miljöer är integrerade.
Flera av exemplen som använts visar också på verklighetens komplexitet för
de fattiga. Inte minst i termer av ojämnt fördelad makt och problemet med
att sakna rättigheter samt brist på samhälleliga strukturer som fungerar som
sociala skyddsnät. Det komplicerar också de beskrivningar som görs av fattiga människor i mikrofinanssammanhang och ur ljuset av de livsöden och
berättelser som framkommer här ter sig de kategoriseringar som används i
internationella policysammanhang som tämligen tomma. Utifrån de olika
exemplen tydliggörs att de olika bakomliggande orsakerna som ligger till
grund för fattigdom inte självklart låter sig lösas med hjälp av ökad tillgång
till ekonomiskt kapital och till finansiella tjänster. I nästa kapitel behandlas
smakpreferenser och deras koppling till sociala sammanhang. Syftet är att
ytterligare problematisera fattigas möjlighet att agera ekonomiskt rationellt.
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kapitel 10

Social positionering
genom smak

M

ikrofinanskonceptet är uppbyggt kring ståndpunkten att majoriteten av världens fattiga står utan tillgång till finansiella tjänster och att
detta är ett problem. Tanken är att finansiella tjänster ska förbättra levnadsstandarden genom att de fattiga ska investera pengarna i inkomstbringande
aktiviteter och på sikt höja sin levnadsstandard. Det innebär att det förutsätts att krediter kan användas på ett sätt som ger en levnadsstandarhöjande
effekt.287 Mikrofinans som fattigdomsbekämpningsstrategi är uppbyggt på
antagandet att fattiga människor agerar ekonomiskt rationellt och att de
agerar med syfte att göra kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska vinster.
Detta är utgångspunkter som har diskuterats i de tidigare kapitlen. I detta
kapitel problematiseras mikrofinanskonceptets utgångspunkter genom att
undersöka betydelsen av smak samt smakpreferensers koppling till sociala
sammanhang.
Ett av avhandlingens bärande slutsatser visar att det ekonomiska och
det sociala inte alltid går att skilja från varandra. I flera av exemplen vårdar
individerna sitt symboliska kapital, vilket är överordnat möjligheten att
kortsiktigt förbättra det ekonomiska kapitalet. Detta kapitel syftar till att
svara på frågan vilken betydelse smak har för individerna när de gör olika
val, dels till att förklara hur det kan kopplas till sociala sammanhang och
social positionering.
Smak som teoretiskt begrepp har presenterats i inledningskapitlet i
samband med klargörandet av det teoretiska ramverket som används i undersökningen. Smak som term relaterar till hur habitus uttrycks genom den
indirekta hänvisning som görs till social tillhörighet. Smak är inte nödvändigtvis något spontant och naturligt utan hänger samman med samhälleliga
strukturer som omfattar makt. 288
287 I Hotze Lont och Otto Hospes antologi framkommer många olika exempel på hur
svårt det kan vara för en mikrofinansanvändare att omsätta krediten på det sätt som
det är avsett (2004).
288 För djupare redogörelse se kapitel 1 och teoretiskt ramverk i denna avhandling. Bour-
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Smak utan ekonomisk täckning

Antony assisterade mig under två av fältresorna. Hans huvudsakliga uppgift
var att finnas till hands och se till att jag kunde ta mig runt i och utanför
Nairobi på ett säkert sätt. Antony guidade mig in i den kenyanska vardagen
inte minst genom att delge mig sina och sin familjs vedermödor. De bor i
ett område strax utanför Nairobi. Huset de äger ligger i ett bostadsområde
beläget vid en ravin och platsen kallas för Icharia. Det är också familjens
efternamn. Samtliga familjer delar efternamn och är släkt med varandra
om än på långt håll i vissa fall. De är tillräckligt nära i släktskap på så sätt
att det inte är socialt accepterat att gifta sig med någon annan som bor på
platsen och delar efternamn.
Området är relativt välbärgat. Husen är för det mesta i gott skick och
vissa har till och med lyckats installera elektricitet. Antonys familj består
av honom själv, hans mor och två yngre syskon. Deras pappa omkom i en
bilolycka när barnen var små. Pappan ägde en fotoaffär tillsammans med
sina bröder. Antonys pappa var en erkänt duktig fotograf och hade bland
annat äran att få uppdraget att fotografera landets första president och hans
fru i deras hem. Bilderna på dem sitter längst fram i ett av familjens två
fotoalbum.289
I fotoalbumen kan man följa Antony och hans familjs liv. De första bilderna i det första albumet visar upp det nybyggda huset, den införskaffade
bilen, den nybildade familjen och bilder på vänner. Personerna på bilderna
bär ofta moderiktiga kläder av senaste snitt i 1960- och 1970-talsstil. Männen har skjortor med mönster, gabardinbyxor med vidd runt foten. Kvinnorna har knähöga vita stövlar, korta kjolar och färgglada blusar. Bilderna
har ofta lekfulla uttryck men de förändras över tid.
De bilder som är tagna under 1990- och 2000-talen visar familjesammankomster och högtidligheter såsom examensdagar. Det finns också bilder från framför allt Antonys delaktighet i kyrkan och från olika utflykter
som gjordes under tiden han gick på gymnasiet. Bilderna får en annan
karaktär över tid. Om de hade lekfulla uttryck i ett initialt skede får de
med tiden allt högre grad av allvar över sig. Borta är lekfullt poserande
människor i moderiktiga kläder och frisyrer. De ersätts med människor
uppställda på rad med allvarliga miner iförda sedesamma kläder passandes
för tillfället. Albumen har en central plats och vid besöken jag gör tas de
fram för att bläddras i och pratas om. Händelserna som dokumenterats har
stor betydelse för familjen.
Under många år togs inga bilder. När Antonys pappa dog tog bröderna
dieu (1984) s. 2 och (1993) s. 247.
289 Intervju februari 2004; Dok. 26.
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över det som fanns och som var av värde i verksamheten medan Antonys
mor stod ensam kvar med småbarn och utan givna försörjningsmöjligheter.
Tidvis har hon arbetat som löneanställd men långa perioder har familjen
fått klara sig på knappa resurser.
När jag lär känna familjen levde fyra personer på inkomsten från en ko.
Levnadsomkostnaden är låg eftersom de äger det hus de bor i. Det ingår
lite mark och där försöker de odla så mycket det går. Det mesta av marken
används för att odla gräs till kon men det finns också lite plats för majs och
andra grönsaker.290
Antonys mor får genom sin son höra om en av mikrofinansorganisationerna som ingår i min undersökning. Hon lyckas bilda en kreditgrupp
och de blir medlemmar i Jamii Bora. Tanken är att hon först ska investera
i förbättringar av tak och vindskyddet för kon men huvudmålet är att
kunna köpa en till ko och på så sätt förbättra familjens inkomstmöjligheter.
Organisationen har som tidigare framgått en ”trappstegsmodell” där man
börjar med ett mindre lån för att kunna få en högre lånesumma när man
visat att man kan hantera de första lånen. Därför var det första lånet inte
tillräckligt för att köpa en ko men pengarna skulle kunna ha använts för att
köpa korrigerad plåt för tak- och vindskyddet. Samtidigt insjuknar Antonys
moster och Antonys mor känner sig skyldig att betala för sin systers sjukhuskostnader. Sedan dör mostern och de pengar som återstår används för
begravningskostnaderna. Det var inte möjligt för Antonys mor att investera
i något slags inkomstbringande aktivitet och neka sin syster stöd när det
fanns pengar att tillgå. Detta förstås bäst utifrån det sociala sammanhang
som Antony och hans familj befinner sig i.
I samtal med olika informanter när välstånd diskuteras återkommer ofta
en beskrivning som omfattar att ha en bit mark, att äga ett hus, att kunna
ge sina barn utbildning av god kvalitet samt att vara ägare till en bil.291
Antonys familj bor i ett område som skulle kunna betraktas som en del av
ett ekonomiskt mellanskikt. De som bor i området kan inte betraktas som
akut fattiga. De äger sina hus och har ofta en bit mark tillhörande huset
och utifrån den kategorisering som görs i mikrofinanssammanhang skulle
de antagligen betecknas som icke-fattiga eller som icke-fattiga men ekonomiskt sårbara. Många har dessutom andra inkomstkällor utöver inkomsten
från jordplätten genom olika företagsverksamheter.
290 Tomten har ett utseende som genom sin skarpa sluttning uppenbarligen inte valdes
med tanke på att den skulle odlas upp och husera en ko. Kon står på ojämn mark och
förhållanden för kon visar att familjen inte först och främst är jordbrukare.
291 Se exempelvis Intervju februari 2006; Dok. 32, Intervju februari 2004; 33, Intervju
mars 2004; Dok. 48, Intervju mars 2006; Dok 52, Intervju mars 2006; Dok 53,Intervju mars 2006; Dok. 54.
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För Antonys mor har det inneburit att en viss sorts agerande varit möjligt medan ett annat har varit omöjligt. Hon har satsat på sina barns utbildning även om det inte har funnits ordentligt med mat. Värdet hon sätter
på utbildning tar sig narrativa uttryck. En ”familjehistoria” som belyser
betydelsen av utbildning är den om hur Antony under sin tid i grundskolan
väcktes före klockan fyra varje morgon för att studera. Väckningsmetoden
bestod i att hon stoppade ned sonens fötter i en balja med iskallt vatten.
Antony klarade sig bra i grundskolan och var under alla år klassetta. Detta
har stor betydelse för Antonys mor. Familjens låga levnadsstandard innebar
att Antony kunde söka ett stipendium. På så sätt fick Antony möjlighet att
gå i landets bäst rankade gymnasieskola. Där presterade han också bra vilket
möjliggjorde att han fick ett annat stipendium för att läsa på universitetet.
Antonys mor beklagar sig ibland över sina vänner och grannar. Hon
menar att de inte förstått betydelsen av utbildning på samma sätt som hon
själv, särskilt inte betydelsen av gymnasieutbildning. Hon antyder att det
varit svårt att få omgivningen att hjälpa till med ekonomiska medel för att
bekosta hennes barns gymnasieutbildningar. Det råder hög arbetslöshet i
Kenya och högre utbildning inte nödvändigtvis innebär bättre möjligheter
att få arbete. Det skulle kunna vara en del i förklaringen till att inte alla
tycker att det är värt att prioritera gymnasieutbildning. Den höga värderingen av utbildning för barnen är talande för Antonys mor och för det
symboliska kapital hon tillskriver sig. Det är också talande för de sociala
ambitioner hon har för sig och sina barn.
Ett exempel på hur familjen lever med ett symboliskt kapital, som inte
överensstämmer med deras innehavda ekonomiska kapital, är konflikterna
Antonys mor haft med sin dotter. Antony beklagar sig ibland över sin lillasyster och säger att hon ger deras mor bekymmer. När jag ber honom
specificera berättar Antony hur hans syster umgås med vänner från området
och i skolan som har det betydligt bättre ställt. Sedan händer det att lillasystern kommer hem och uttrycker stort missnöje med sin egen familjs
låga materiella standard, hon kan klaga över att de inte har någon tv eller
annat hon upplever att andra har. Antony berättade också om en incident
som inträffade när systern gick på en internatskola. Föräldrarna får bekosta
frukost och annat barnen behöver. När deras mor var där för att fylla på
förråden blev de ovänner över vilken mat som skulle köpas. Dottern ville
ha cornflakes och annan europeisk mat eftersom de andra flickorna åt det.
Modern tyckte att dottern kunde nöja sig med sådan mat de traditionellt
äter. Problemet var att pengarna inte skulle räcka särskilt långt om de köpte
den mat som dottern ville ha. Dottern accepterade inte moderns förklaringar och ställde till en scen i affären. Det slutade med att modern gav
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dottern pengarna och uppgiften att själv försöka få dem att räcka till det
hon behövde.
Det sociala sammanhang familjen befinner sig i inbegriper ett symboliskt kapital som gör det svårt för Antonys mor att investera i småskalig
verksamhet som att exempelvis sälja enstaka tomater på marknaden. Det
verkar som om sådana aktiviteter inte stämmer med hennes självbild. Självbilden påverkar hur hon agerar och hanterar möjligheten till finansiella
tjänster som organisationen tillhandahåller. Paralleller kan dras till James
som menade att merry-go-rounds är för kvinnor. Informella aktiviteter passade inte in med den egna självbilden, vilket innebar att han förnekade att
han deltog i sådana aktiviteter. Det skulle eventuellt varit socialt förödande
för Antonys mor att neka sin syster ekonomiskt stöd när hon hade tillgång
till pengar. Detta särskilt eftersom hon var ekonomiskt beroende av sin
omgivning för att kunna ge sina barn den utbildning hon betraktar som
nödvändig.
Exemplet med Antonys familj visar hur sociala ambitioner, socialt och
symboliskt kapital kan ha en överordnad betydelse framför drivkraften
kortsiktiga ekonomiska vinster. En individs identitet, sociala ambitioner
manifesterar sig genom symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet är
grunden för de sociala relationerna och därmed det sociala kapitalet. Individens upplevelse av vad som betraktas som ett möjligt agerande omfattas
av habitus och därför styr individens ekonomiska agerande. Antonys mor
prioriterar det symboliska kapitalet och skälen hänger samman med de skäl
som Sally, kvinnan med den psykiskt sjuke maken, har för att framhärda
sitt symboliska kapital. Det symboliska kapitalet är den kapitalform som är
nödvändig för att kunna få tillgång till socialt kapital. Det sociala kapitalet
säkrar tillvaron eftersom Antonys mamma är beroende av omgivningen för
att kunna ge sina barn en god utbildning eller som i Sallys fall för att överhuvudtaget kunna få mat för dagen. Det är skälet till varför det symboliska
kapitalet har hög prioritet.

Att anpassa sin smak

John är ofta på huvudkontoret. Han hjälper till med lite av varje. Han åker
ut till olika delkontor runt Nairobi, lämnar och hämtar dokument och
utför andra enklare uppgifter. Han löptränar varje dag och bär på drömmar
om att utveckla sin löpartalang till den grad så att han någon skulle kunna
tjäna pengar på att springa och därigenom kunna dela med sig och hjälpa
andra.292
292 Intervju mars 2006; Dok. 53.
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Under några år levde John på gatan tillsammans med andra ungdomar. Han berättar att han växte upp under enkla förhållanden i slummen.
Hemma hade de det så fattigt att de nätt och jämt klarade sig. Det var
hans äldre bror som lockade honom att bedriva tiggeri. Brodern kom hem
och hade ibland med sig pengar. John fick höra sin bror berätta om hur
man kunde få tag på både pengar och mat såsom korv och pommes frites.
Hemma fanns det inget konsumtionsutrymme och maten de åt var enkel
och traditionell. Förutom vad man kunde äta hörde John om gemenskapen,
hur de hängde i Huhuruparken och tittade på offentliga biovisningar. Det
blev tillräckliga skäl för att få honom att följa med sin bror in till stan.
Deras föräldrar var förfärade över att barnen åkte in till Nairobi för att
tigga. John berättar hur de till och med tog med barnen till polisen för
att skrämma upp dem med vilka konsekvenser tiggeriet skulle få om de
fortsatte. Det hade ingen effekt på John och hans bröder. De fortsatte och
till slut bodde de mer eller mindre på gatan. I början såg han inte något
problem med hur han levde men efterhand började de få bekymmer med
polisens razzior. Polisen jagade bort barnen från platser där de samlades.
Ibland blev de misshandlade eller arresterade och placerade i fängelse för
flera månader. I fängelset var förhållandena miserabla och John såg andra
ur gänget dö under arresten. John ville inte vara kvar i den miljön och som
ett steg bort sökte han sig till en kyrka och församling för att få råd.
Genom kyrkan fick han möjlighet att genomgå en snickarutbildning
och någon i församlingen skänkte honom verktyg. Han öppnade ett litet
snickeri i Mathare men det gick inte så bra. John säger att det berodde
på hög konkurrens och att folket i Mathare inte har så mycket pengar.
Affärerna gick inget vidare. Eftersom han fortfarande hade svårt att klara
sig gick han tillbaks till kyrkan och bad om hjälp. Där träffade han Ingrid
Munroe och kom i kontakt med Jamii Bora. Till en början arbetade han
med snickeriarbete för organisationen men det gick inte ihop med hans
löpträning så nu hjälper han till med annat istället.
John säger att livet är okej nu. Familjen har kläder, mat och tak över
huvudet. Nuförtiden har han inte problem med att betala hyra för boendet.
Han har flyttat med fru och två barn till en bättre del av slumområdet de
bor i. Jag frågar honom hur han ser på det faktum att vissa förändrar sina
liv och får en högre levnadsstandard än andra. John svara att vissa vet hur
man sköter ett företag bättre än andra. Vissa begriper vikten av att hantera
sitt lån väl medan andra är mindre försiktiga med sina pengar.
När jag frågar John vad det innebär att vara rik säger han att den som
har tak över huvudet, kläder och mat ska vara nöjd. Men han konstaterar
att det inte riktigt fungerar så. De flesta kenyaner eftersträvar att bo i ett
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fint bostadsområde och ha bil. De som har det betraktas som rika. Själv
säger han att han inte bryr sig så mycket om sådant där. John säger att det
är viktigt att ha Herren i sitt liv och att om man förstår det är man rik. Han
säger att verklig rikedom är att vara tillfreds med det man har och att folks
strävan efter materiell rikedom förstör, John menar att folk till och med
dödar för att få tillgång till pengar.
John understryker att han är nöjd med vad han har idag och att han inte
eftersträvar det han inte har råd med. Samtidigt beskriver John att ”många
andra” eftersträvar konsumtion. I detta kan man avläsa hur han framhåller
att han gått från konsumtion av saker han inte haft råd med till att anpassa
sitt konsumtionsmönster efter sitt ekonomiska utrymme. I detta visar hur
John har valt bort en viss sorts konsumtion till förmån för en mer måttfull.
Det som stärkt honom i den förändringen är den sociala miljön och dess
normer. För John har tillhörigheten i det sociala sammanhanget blivit något
han prioriterar före att ägna sig åt en konsumtion han inte har råd med.
John refererar till kristna värderingar och Guds förmåga att verka i individen. En del av hans engagemang går idag till att försöka övertala andra
som lever som han en gång gjorde att hitta ett annat sätt att leva. Inte sällan
kombinerar han detta med att predika bibeln.
Johns historia är talande för den miljö där han har befunnit sig genom
åren. Avgörande är också strukturen, där de som inga pengar har, inte heller
kan konsumera, och hur de ekonomiska skillnaderna mellan människorna
skapar olika smakpreferenser där exempelvis viss mat betraktas som mer
åtråvärd än annan. Det innebär att tillgång på pengar och möjligheten att
konsumera samt det sociala sammanhang, som ett liv på gatan erbjuder, kan
uppenbara sig som ett attraktivt alternativ för en ung man.
Bilden av att fattigdom som något som kännetecknas av bristen på det
absolut nödvändigaste som brist på mat, husrum och kläder bekräftas också
av andra informanter.293 Samtidigt sträcker sig upplevelsen av att känna sig
fattig långt längre än så och omfattar snarare områden som har att göra
med vad man uppfattar att man ”borde ha”. Det verkar finnas en stark
koppling mellan smakpreferenser och upplevelsen av till vilken grad man är
fattig eller ej. Smakpreferenserna har dessutom en koppling till det sociala
sammanhang man befinner sig i.
I Johns berättelse finns också de samhälleliga strukturerna där man
betraktar dessa gäng av barn och ungdomar som icke önskvärda. Johns
historia vittnar om barnens låga status i samhället genom att bland annat
peka på bristerna i rättssystemet. Jag avser då gatubarnens svåra situation.
Vägen ut ur detta går inte sällan genom sociala miljöer som kyrkor och
293 Se exempelvis Intervju februari 2006; Dok. 32.

158

församlingar. Dessa erbjuder en möjlig lösning på problemet genom olika
projekt. Samtidigt innebär hjälpen av en kyrka att man får del av de normer
och värderingar dessa erbjuder. John framställer detta som något positivt
och han konstruerar en mening med sitt liv genom dessa normer. Han
betonar problemet med det som från början drev honom till gatan, dvs. att
inte vara tillfreds med det man har.
John ser människors grad av strävan efter det man inte har som ett
problem. Klyftan mellan dem som har tillgång till ekonomiska resurser
och dem utan samma ekonomiska möjligheter skapar olika konsumtionsmönster. Att bedriva tiggeri blev en genväg till en annan konsumtion men
med ett högt pris för John. Hans föräldrar hade inte makten att hänvisa
sina barn till begränsande normer med syfte att få dem att låta bli. Det var
missnöjet och oförmågan att vara nöjd med det han hade som drev honom
in i en återvändsgränd som livet på gatan innebar. John upplevde inte heller
att det fanns något alternativ på det sätt som exemplet med Gabriel visar i
nästa avsnitt. Slutsatsen han drar av sina erfarenheter är att det viktigaste är
att ha det nödvändigaste och vara nöjd med detta.
Johns historia innefattar en problematik som påminner om Antonys
syster och hennes vilja att få tillgång till det som hon uppfattade att alla
andra hade, dvs. de i hennes omgivning som hon socialt identifierade sig
med. Skillnaden mellan hennes konsumtionsmöjligheter och vad hon såg
att andra konsumerade skapade ett stort missnöje vilket var grunden till
konflikterna med modern. När vi konsumerar är konsumtionen en del av
det symboliska kapital som vi bär på eller som vi eftersträvar, det är en del av
vårt habitus. Konflikterna och deras konsekvenser visar glappet mellan dem
som har tillgång till ekonomiskt kapital och dem som är utan.

Sociala sammanhang och smak

Hur kan man förklara varför vissa väljer att följa begränsande normer
framför möjligheten att kortsiktigt få tillgång till större ekonomiskt kapital?
Denna fråga behandlas i detta avsnitt som närmare undersöker bakgrunden till upprättandet av symboliskt kapital genom normer och värderingar.
Slutsatserna i de tidigare kapitlen pekar på att för att symboliskt kapital ska
vara verksamt måste det finnas en organiserad social miljö där priset för
exkludering är tillräckligt högt för att bli ett incitament som gör att rådande
normer och värderingar efterlevs.
Gabriel arbetar som pressansvarig på Jamii Bora. På vissa sätt påminner
hans grundförutsättningar om hur John beskrev hur hans liv sett ut. Även
Gabriel växte upp i slummen tillsammans med sina syskon och mor.294
294 Intervju februari 2006; Dok. 36.
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De växte precis som John upp under knappa förutsättningar och Gabriel
beskriver hur han upplevde sin fattigdom i relation till vad han uppfattade
att andra barn hade. Han beskriver hur han såg att andra barn hade fina
kläder och leksaker han aldrig sett tidigare. Han såg andra barn äta hamburgare och pommes frites till lunch, själv lät han böckerna bli sin pommes
frites och luncherna användes till hemläxor. Målet var att studiemässigt
göra bättre ifrån sig än de ”rika” barnen i skolan. Gabriel beskriver hur han
upplevde ett slags utanförskap i skolan, i sin närmiljö och i kyrkan vars
församling han tillhörde. Han beskriver livet som socialt indelat mellan
dem med ekonomiskt kapital och de som är utan och att dessa olika grupper
sällan interagerar med varandra.
För Gabriels del fanns två sätt att hantera detta på. Den upplevda
orättvisan motiverade honom att bli en flitig student. Sociala sammanhang
hittade han i församlingens olika barn- och ungdomsaktiviteter. Han säger
också att deras mor var viktig. Hon motiverade barnen att vara flitiga i
skolan och att vara skötsamma i allmänhet.
Församlingen erbjöd aktiviteter hans mor aldrig kunnat erbjuda och
bland de olika aktiviteterna fanns också engagemang som innebar att Gabriel fick möjlighet att bli kyrkans ungdomsgrupps ordförande. Han berättar
att kyrkan, församlingen och prästen haft stor betydelse för honom och att
de motiverade honom att göra bra ifrån sig i skolan. Argumenten var bland
annat att han en dag kanske skulle gå omkring i kostym och kanske ha en
egen bil. Prästen ville gärna att Gabriel skulle läsa teologi men själv ville
han gå en annan bana.
Genom ett stipendium som han fick genom kyrkan valde Gabriel att
läsa journalistik. De senaste åren har han haft ett radioprogram. Temat på
radioprogramet är ”fattigdom som mentalitet”. Under flera år har Gabriel
lyft fram olika ämnen under detta tema och sedan har lyssnarna ringt in
och diskuterat och kommenterat. Han har haft många gäster i programmet. Han bjuder in någon som tillhör en grupp som brukar betraktas som
särskilt utsatt och därmed förväntas ha det extra svårt att klara sig socialt
och ekonomiskt. Ett exempel är en gäst som vunnit sin gren i handikappidrottstävlingar. En annan gäst har varit en person som är född albino. Båda
tillhör grupper med låg status men de är inbjudna för att de har skapat sig
ett bra liv. Gabriels budskap är att ingen behöver vara fattig och att alla har
möjlighet att hitta en lösning. Dessutom, att om dessa personer som borde
ha de sämsta förutsättningarna klarar sig så bra finns det heller inga ursäkter
för andra att inte ta ansvar för sina liv.
Eftersom Gabriels egna budskap ligger nära Jamii Boras blev han
handplockad och erbjuden presschefjobbet på organisationen. Han har
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kvar radioprogrammen som sänds på lördagar och som går i repris under
veckorna. Programmet har fått stort gensvar bland lyssnarna och både han
själv och redaktionen får många e-mail och sms med kommentarer om
programmet utöver dem som kommer under sändningstid. Eftersom programmet har fått så stor popularitet har radio- och tv-huset beslutat att göra
ett tv-program med samma tema och som Gabriel ska leda.
Jag frågar Gabriel hur han ser på att vissa med liknande bakgrund som
han själv hamnar på gatan och försörjer sig med tiggeri medan han själv
och hans syskon blir välutbildade och har kvalificerade jobb. Gabriel svarar
att han har vänner från uppväxten som hamnade på gatan som tiggare eller
prostituerade. Han tror att det är viktigt att föräldrar vägleder barnen. Om
föräldrarna inte gör det är risken stor att de ger sig iväg till gatan och det
kan, som Gabriel uttrycker det, sluta illa.
Det finns som sagt likheter mellan Johns och Gabriels grundförutsättningarna men deras liv utvecklades helt olika. John hade det nödvändigaste
som tak över huvudet, mat för dagen och kläder men lockades av det han
hörde det var möjligt att få genom att ägna sig åt tiggeri. På gatan kunde
han få tillgång till pengar, annan sorts mat och social gemenskap men till ett
högt pris. Genom att vända sig till en kristen social gemenskap hittade John
normer och en annan social gemenskap som gör det möjligt för honom att
återigen nöja sig med det lilla, det absolut nödvändigaste. Egentligen kan
man se att han är tillbaka där han var från början. Livet erbjuder inte John
överflöd idag heller men skillnaden är att han har hittat ett socialt sammanhang vars normer styr hans handlande. Det liv han lever idag har inte
heller inneburit något överflöd. Det sociala sammanhanget hans församling
erbjudit har varit den organiserade sociala miljön som gjort en viss sorts
handlande möjligt och annat omöjligt.
Det sociala sammanhanget har haft betydelse även för Gabriel. Att
lockas med till gatan för att få tillgång till korv och pommes frites hade med
största sannolikhet inte varit förenligt med möjligheten att bli ordförande
för församlingens ungdomsverksamhet. Möjligheten att få tillgången till
en position, möjligheten att befinna sig en miljö och betraktas som en
accepterad deltagare reducerade vilka val som Gabriel fann attraktiva.
Gabriel antog de normer som den sociala miljön erbjöd. Dessa normer
och värderingar innebar att det skapades förväntningar kring hur han skulle
handla och bete sig. Den kyrkliga gemenskapen medförde ett habitus och
ett socialt kapital som än idag ger honom ett specifikt handlingsutrymme.
Själv tolkar han sina egna goda möjligheter som ett resultat av ett val han
har gjort snarare än som ett resultat av de strukturer som han har varit del av.
Han uppfattar att han aktivt valt att leta upp normerna inom församlingen.
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På samma sätt gjorde John ett liknande val på senare år med konsekvensen
att han har funnit en större tillfredställelse med det han har istället för att
se det som saknas.
Två andra exempel som pekar på betydelsen av sociala sammanhang är
Antonys mor och Clarice. Antonys mor har prioriterat värden som innebar
att hon inte omsatte mikrofinansmöjligheten i en inkomstbringande aktivitet i första hand. Hon tillhör en social miljö som skiljer sig markant från den
miljö som exempelvis Clarice tillhör. För Clarice verkar det inte har funnits
några hinder för att investera lån i en inkomstbringande verksamhet. Hon
har inte heller upplevt sig begränsad i valet att börja med en verksamhetl
med låg status, såsom att sälja begagnat friterat fiskrens. För Antonys mor
verkar det vara omöjligt att se sig själv som en småskalig företagare och exempelvis sälja enstaka varor på det sätt som exempelvis Clarice gör. Utifrån
den sociala miljön Antonys mamma tillhör samt att hon i stor utsträckning
förlitar sig på omgivningens ekonomiska stöd hade det inte varit möjligt
att neka sin syster ekonomisk hjälp när hon hamnade på sjukhus. Att neka
henne kapital skulle kunna bli förödande för Antonys mor och hennes
möjligheter att få hjälp av omgivningen för egen del i framtiden.

Slutsatser

Bourdieu talar om habitus vilket kan beskrivas som förkroppsligat symboliskt kapital. Habitus är del av en individs identitet. Det utgörs av det tysta
uttrycket för den sociala miljön som en person uppvuxen i och socialiserad
under. Habitus är inte bara den medvetna delen av vår identitet utan omfattar också andra sidor av hur vi lever och som vi inte är lika medvetna om.
Habitus handlar också om smak, dvs. om hur och vad vi konsumerar. Det
innebär att habitus, genom preferenserna, styr våra val i olika situationer
och sammanhang.295
Genomgående för mina exempel är hur olika individer har handlat
utifrån de sociala sammanhang de tillhör. Antonys familj agerar i relation till värderingar som de inte har ekonomisk täckning för men som är
representativa för det sociala sammanhang där de bor. Antonys lillasyster
råkar i ständig konflikt med sin mor på grund av detta. Hon uttrycker en
känslomässig upprördhet över att de inte har de materiella attribut som
hon finner hos andra i sin omgivning. Moderns berättelse uttrycker också
ett glapp mellan de sociala ambitionerna i relation till det faktiska ekonomiska kapitalet som familjen har att tillgå. Dessa skillnader skapar inte bara
känslomässigt obehag för familjemedlemmarna. Det påverkar Antonys mor
295 Bourdieu (1993) s. 297 För en mer detaljering beskrivning av Bourdieus definition av
habitus, se kapitel 1 och Teoretiskt ramverk.
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konkret när hon hanterar tillgången till de finansiella tjänster som hennes
mikrofinansorganisation erbjuder.
John och Gabriel är exempel som visar vad tillhörighet till sociala sammanhang med uttryckta gemensamma normer betyder, och hur det påverkar individens smak. För John fanns inte tillräckligt att förlora för att stoppa
honom från att välja ett liv i tiggeri. Gabriel däremot valde att leva efter de
normer hans församling representerade. För det blev han också belönad genom att bli tilldelad olika positioner och genom sitt stöd ifrån församlingen
som visade sig när han ville utbilda sig och då han fick stipendier.
När John bestämde sig för att ett liv i tiggeri inte gav honom det han
upplevde han behövde valde han att först ta kontakt med en församling
för att senare bli medlem i en mikrofinansorganisation. Nu lever han under knappa förhållanden men genom att referera till kristna värden och
de normer som produceras av mikrofinansorganisationen har John funnit
formerna som gör att han kan anpassa sin smak till detutrymme han har.
I den internationella diskussionen kring mikrofinans ligger fokus på
att öka tillgången på finansiella tjänster. Därigenom förväntas fattiga människor få bättre förutsättningar att agera ekonomiskt. Min analys visar att
det är många olika faktorer som styr hur individer hanterar sitt ekonomiska
kapital. Effekten för individen beträffande de tjänster som en mikrofinansorganisation tillhandahåller omfattar, enligt denna undersökning, också
organisationens förmåga att upprätta och erbjuda en social miljö med
gemensamma normer.
Informanterna i undersökningen visar en strävsamhet i sina löpande
investeringar i form av symboliska kapital. Undersökningen har visat
att informanternas tillhörighet i en eller flera sociala sammanhang utgör
riktlinjerna för hur de hanterar tillgången till finansiella tjänster. Det kan
antingen underlätta eller försvåra för individerna när det kommer till hur de
hanterar sitt befintliga ekonomiska kapital samt i vilken grad de uppfattar
sig fria att agera med vinstintresse. Det är en ständig balansgång mellan
att visa sig vara bärare av immateriella värden och samtidigt försöka skapa
de bästa materiella förutsättningarna för sig själv och sin familj. Ibland
är det ena inte förenligt med det andra. Gemensamma normsystem som
produceras i sociala sammanhang är inte bara en resurs utan fungerar också
inskränkande genom att det begränsar vilket agerande som är möjligt för
dem som vill bli accepterade medlemmar.
Informanter i undersökningen vittnar om att de i viss utsträckning är
beredda att kortsiktigt få mindre ekonomiskt kapital om det samtidigt
innebär att de säkrar sitt symboliska kapital. Något som eventuellt säkrar
framtida ekonomiska fördelar. Individerna i undersökningen återkommer
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ständigt till berättelser om andra som svikit förtroenden och offrat sitt
personliga kapital av ekonomiska skäl. Att ge uttryck för andras brister kan
betraktas som ett sätt att framhålla vad man själv vill vara, dvs. att man
speglar sig i andra genom att peka på motsatsen till de ideal man själv anser
sig vara bärare av. Det är dock viktigt poängtera att det finns en stark koppling mellan tillhörighet i sociala sammanhang och möjligheten att odla
symboliskt kapital när man ska förstå vad det är som motiverar individer
att avstå från en viss typ av konsumtion eller varför de väljer att exempelvis
avstå från kortsiktiga ekonomiska fördelar. Sammanfattningsvis konstaterar
jag ett samband mellan mikrofinansanvändarnas uttryckta smak och de
sociala sammanhangen. De sociala sammanhangen som erbjuder normer
har betydelse för hur och vad individen väljer att konsumera.
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kapitel 11

Små lån, fattiga vänner

H

istorierna med de lyckade mikrofinansanvändarna som figurerar på
olika organisationers hemsidor och informationsblad är påtagligt
lika och även om de skiljer sig åt såtillvida att berättelserna emanerar från
olika länder och att individerna tillhör olika organisationer, är budskapet
detsamma. Mikrofinansinsatserna presenteras som en resurs som kan
överbrygga fattigdom och maktlöshet. Dessutom sprids budskapet om
potentialen med mikrofinansinsatserna med ett innehåll som pekar mot
att det är möjligt att bedriva dessa insatser överallt i världen där det finns
ekonomiskt aktiva men fattiga och marginaliserade människor.
Budskapet är förförande vilket märks genom att insatserna som verktyg
mot fattigdom fått stor uppmärksamhet. Samtidigt är beläggen svaga beträffande till vilken grad mikrofinansinsatser verkligen uppfyller målen och
därmed höjer levnadsstandarden eller bidrar till företagande.
Med utgångspunkt i hur mikrofinansinsatserna formuleras och målgrupperna beskrivs har syftet här varit att fördjupa förståelsen för vad som
påverkar mikrofinansanvändare och deras upplevelser kring hur de kan
använda tjänster som de erbjuds av olika tillhandahållare av mikrofinans.
Jag har konstaterat att den rådande diskursen bygger på endimensionella
modeller av fattigdom och fattiga människor. Det innebär också att själva
strategierna bygger på ekonomiska modeller som generellt inte har utrymme för eller beaktar betydelsen av sociala sammanhang på ett nyanserat
sätt. När det sociala berörs hanteras det först och främst som en resurs.
Den empiriska undersökningen har fokus på de processer som sällan får
utrymme i analysen av fattigdom och på vilket sätt finansiella tjänster samt
finansiella organisationer spelar en roll för människor som pekas ut som
målgrupper för mikrofinanslösningar. Avhandlingen visar hur finansiella
organisationer och finansiella tjänster används i relation till de sociala sammanhangen.
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Tillbaka till frågan

Avhandlingen har delats in i två delar där den ena behandlar de bärande
tankar som finns gällande fattigdom och fattiga människor inom ramen för
mikrofinanskonceptet. Den andra omfattar den upplevda sociala verklighet
som användarna lever i. Konkret innebär detta att avhandlingen undersöker
den rådande internationella diskursen som produceras i mikrofinanssammanhang för att med detta som utgångspunkt fördjupa sig i den upplevda
verklighet användarna ger uttryck för.
Undersökningen är indelad i ett antal underfrågor som dels utgår från
organisationerna, eftersom dessa avspeglar användarnas upplevda livsvillkor, dels från individerna. Det som sammanför de två olika ingångarna är
betydelsen av sociala miljöer. De frågor avhandlingen haft intentionen att
svara på är hur organisationerna genom sin form och verksamhet bidrar till
att fungera som social miljö och plats för att odla olika sorters immateriellt
kapital samt hur sociala miljöer påverkar hur individerna förhåller sig till
mikrofinansorganisationerna som sociala miljöer. En annan central fråga
avhandlingen behandlar är hur mikrofinansanvändare, utifrån sin sociala
tillhörighet, upplever på vilket sätt de kan använda småskaliga finansiella
tjänster. Det inbegriper också hur individerna i undersökningen använder
sig av sociala miljöer för att bygga immateriellt kapital som symboliskt och
socialt kapital. För att fördjupa förståelsen för hur sociala sammanhang
påverkar hur individerna upplever vilket agerande som är möjligt behandlas
också frågan om hur smak påverkar val i förhållande till sociala sammanhang.
Vad blir då svaret på frågan vilken betydelse organisationerna har för
dem som använder de erbjudna småskaliga finansiella tjänsterna? Analysen
av det empiriska materialet pekar på att de sociala miljöerna och det sociala
kapitalet som byggs inom ramen för organisationerna har betydelse för
informanterna eftersom de uppenbarligen strävar mot sociala plattformar
där de, genom processen att skapa gemensamma normer, kan investera i
symboliska representationer som verkar som det sociala kapitalets valuta.
Ett sätt att förklara denna strävan är att inkomsterna och framtiden är så
osäker att man tidvis helt enkelt får räkna med att leva och överleva med
omgivningens stöd. För att få tillgång till de relationer som ett sådant
skyddsnät innebär måste man visa sig värdig. Man måste visa sig vara bärare
av de för det sociala sammanhanget rätta värderingarna, vilket konstitueras
genom olika handlingar som speglar de värderingar man har eller vill att
andra ska tillskriva ens person. Det finns flera sätt att visa sig vara bärare av
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de rätta värderingarna, det görs i relationsskapande processer där tiden har
betydelse. I praktiken innebär det att man uppfyller de löften man ger och
vid upprepade tillfällen över tid. Deltagande i olika sociala sammanhang
har också betydelse genom att det råder tydliga normer som underlättar att
förutse hur personen kommer att agera. Man skulle kunna säga att dessa
sammanhang fyller en funktion som ett informellt socialförsäkringssystem.
Investeringar görs genom att man hjälper andra, betalningen sker genom
att exempelvis avstå tillfälligt från kortsiktiga ekonomiska inkomster vilket
understryker ens värderingar. På så sätt försöker informanterna försäkra sig
om andras stöd i framtiden.
Utifrån hur individerna i undersökningen använder sig av de finansiella
organisationerna omvandlas de i användarnas händer till att få funktionen
som sociala sammanhang. Det återspeglas av organisationerna eftersom de
i sin tur använder symboliskt kapital i sin kontakt med användarna. De
arbetar med olika former av symbolspråk för att upprätta förtroendet för sin
verksamhet genom exempelvis byggnader men också genom att framhäva
sig som bärare av specifika värderingar som exempelvis kristna normer.
Organisationerna i undersökningen fyller en funktion som sociala sammanhang genom upprättade gemensamma normer och genom de officiella
regelverk som upprättas inom ramen för verksamheten. Det är också en
plats där man kan visa upp sitt eget symboliska kapital för att vinna förtroende och få tillgång till socialt kapital. Organisationerna fyller en funktion
genom att skapa gemensamma normer, genom sin praktiska verksamhet
och genom att människor förväntas samarbeta och borga för varandra. Den
sociala interaktionen och de upprepade transaktionerna underlättar för
framväxten av förtroende på lång sikt. Det leder till den andra frågan som
ska behandlas i nästa avsnitt och som omfattar hur individerna använder
sig av sociala miljöer för att bygga immateriellt kapital såsom symboliskt
och socialt kapital.

Det symboliska kapitalets logik

Enligt det teoretiska ramverket manifesteras det symboliska kapitalet i det
sociala sammanhanget. Det innebär att det är genom den sociala interaktionen som man kan visa att man är bärare av symboliska värden och på så
sätt har möjlighet att bygga personligt kapital.
Ett sätt att visa sig som bärare av värden av viss karaktär är att handla
enligt dem när man konfronteras med motsatsen. Motsatsen i detta sammanhang beskrivs av informanterna som någon som sviker och uppvisar sig
vara otillförlitlig. Både organisationer och individer talar ofta om ”de andra”
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de som är oärliga, otillförlitliga, oföretagsamma, eller om de som konsumerar utöver vad det de egentligen har råd med, och på så sätt förstärker
mikrofinansorganisationerna och individerna sitt budskap kring vilka värden de själva vill representera. Samtidigt som individerna i undersökningen
gärna använder sig av ”de andra”, dem som framställs som företrädare av
fel sorts normer så visar de empiriska exemplen på hur detta i praktiken får
konsekvenser för hur man agerar i olika sammanhang. Informanterna och
representanterna för organisationerna stöter på problem med hur de själva
framstår om de exempelvis hävdar att de har rätt till materiella eller ekonomiska resurser. Att omvänt, avstå från att kräva sin materiella rättighet,
och möjligheter, kan användas som ett sätt att visa sig vara bärare av ”högre
värden”. Både informanterna och representanterna för organisationerna
använder sig av sådana exempel när de beskriver sig själva.
Detta påminner om det som Pierre Bourdieu kallar hederns logik, en
logik som innebär att man riskerar att förlora i heder om man svarar på en
utmaning av en person med lägre social status. Samtidigt innebär samma
logik att en individs status bekräftas genom att han blir utmanad. En person
som aldrig utmanas är en person som inte räknas och det är också detsamma
som att inte ha någon status.
Det symboliska kapitalet följer en liknande logik. I praktiken innebär
det att när informanterna hävdar sin rätt och ställer krav som omfattar
ekonomiskt kapital av någon annan är det förenat med att riskera sitt eget
personliga kapital av symbolisk karaktär. Men utmaningen som sätter individen på prov ger också en möjlighet att uppvisa sig vara bärare av specifika
värden. För att kunna bygga sitt personliga kapital måste man ställas inför
utmaningar där man blir tvungen att välja sida. Bland informanterna handlar denna utmaning ofta om att välja mellan att ta tillvara ekonomisk vinst
just nu mot att istället uppvisa sig vara bärare av värden som står över det
ekonomiska kapitalet. För att göra detta behövs sociala sammanhang som
bygger på tillhörighet.
De sociala sammanhangen fyller en funktion genom att dessa reducerar komplexiteten som det innebär att vara utelämnad åt mellanmänsklig
interaktion, en komplexitet som innebär osäkerhet om hur personer i
omgivningen kommer agera. Ett socialt sammanhang med gemensamma
normer har potential att skapa en känsla av att man kan förutse hur de andra
i gruppen kommer agera i framtiden. Det lägger grunden för till vilken
grad människor upplever att de kan lita på varandra, dvs. att de känner
förtroende för andra människor.
Detta komplicerar mikrofinansdiskussionen. I det internationella sam-
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manhanget legitimeras mikrofinansinsatserna genom konstaterandet att
majoriteten av världens fattiga står utan tillgång till formella finansiella
tjänster. Många gånger är förväntningarna höga på vad tillgången till finansiella tjänster ska kunna åstadkomma. I dagens mikrofinansdiskussion
identifieras fattiga genom olika kategoriseringar dels av grad av materiella
tillgångar, dels i relation till hur samhälleligt marginaliserade de anses vara.
Målet är att nå olika kategorier av fattiga där den gemensamma faktorn
är att de står utanför tillgång till formella finansiella tjänster. Det innebär
att målgrupper kategoriseras utifrån grad av fattigdom men också att kategorierna för målgrupperna formas kring identifierat marginaliserade och
sårbara grupper, som exempelvis kvinnor. Undersökningen visar att denna
typ av kategorisering samt förväntningar på vilka effekter tillgången till
finansiella tjänster förväntas få inte reflekterar verklighetens komplexitet.
I kapitel 4 konstaterar jag utifrån kritik riktad mot internationella
organisationer såsom Världsbanken, vilket även påverkar den aktuella
organisationen CGAP, att de bygger sin verksamhet och sina praktiker på
modeller som utgår från att fattiga människor är ekonomiskt rationella
och att de kan använda sina sociala sammanhang som resurser när de
agerar ekonomiskt rationellt. Undersökningen problematiserar detta och
resultaten pekar på att det inte riktigt är så enkelt. Det som främjar eller
hindrar att individerna som ingår i den aktuella undersökningen agerar
ekonomiskt rationellt i enlighet med något slags vinstintresse begränsas
inte bara av vilka materiella tillgångar de har. De agerar utifrån vilka sociala
sammanhang de förhåller sig till. Komplexiteten i hur de agerar i relation till vilka sociala sammanhang de tillhör påverkar också hur de kan
utnyttja tillgången till småskaliga finansiella tjänster. Det är frågan om en
fin balansgång mellan att vårda sitt personliga kapital genom att bygga
upp symboliskt kapital för att manifestera sin egen och pröva andras tillförlitlighet samt att agera ekonomiskt rationellt. Ibland väljer individerna i
undersökningen att skydda det personliga symboliska och sociala kapitalet
framför att skaffa sig de största ekonomiska fördelarna på kort sikt. De
sociala sammanhangen, det symboliska och sociala kapitalet är inte enbart
en resurs som individerna i undersökningen kan använda sig av för att
stärka sin position och sin ekonomiska situation. Dessa sammanhang
kräver sina investeringar och ibland innebär det att de måste avstå från en
kortsiktig ekonomisk vinning för att försäkra sig om framtida ekonomiska
möjligheter.
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Undersökningen och mikrofinansstrategierna

Under åren med avhandlingsarbetet har det funnits situationer då en fråga
återkommande dykt upp: fungerar mikrofinans som fattigdomsbekämpningsstrategi eller inte? Den här undersökningen har förvisso en kritisk
ansats men har inte haft som syfte att utreda detta. Samtidigt lyfter undersökningens resultat ändå upp vissa frågor i ljuset. Därför ska jag avslutningsvis reflektera över dessa frågor.
Är mikrofinans bra eller dåligt för fattiga människor? Det är en fråga som
hela mikrofinansindustrin verkar stå inför. Det märks inte minst genom att
exempelvis CGAP tagit frågan på största allvar och utformat studier som
med hjälp av kontrollgrupper ska undersöka effekterna av mikrofinansinsatserna. Hittills har det visat sig att effekterna på användarnas inkomstnivåer och storleken på mikroföretag varit marginell när man jämfört det med
förändringen bland andra individer i användarnas närhet som lever under
jämförbara förutsättningar men som inte fått tillgång till riktade småskaliga
finansiella tjänster. Samtidigt är detta säkerligen provocerande för många
mikrofinansorganisationer som i praktiken upplever hur deras användare
faktiskt har nytta av organisationen och de tjänster de erbjuder.
Den här undersökningen ger inte heller något entydigt svar på frågan.
I kontakten med de tre olika organisationerna har jag mött användare som
uppenbart uttrycker att de haft nytta av de mikrofinansorganisationer de
använder. Det finns också exempel där man inte har fått förbättrad situation
och till och med exempel där livssituationen upplevs försämrad eftersom
man känner sig tyngd av de åtaganden man ingått i. Men vad säger det
egentligen? Vad är det man frågar efter i fattigdomsbekämpningssammanhang när man ställer frågan huruvida mikrofinans fungerar som strategi?
För att kunna mäta utfallet måste man jämföra insatserna med målformuleringen. Om huvudmålet är att göra formella finansiella tjänster och
organisationer mer tillgängliga kan jag med hjälp av offentlig information
från Kenya konstatera att situationen ser bättre ut. Som jag har nämnt i
kapitel 1 har idag (2010), 70 % av den kenyanska befolkningen tillgång till
finansiella tjänster. Detta är en avsevärd förbättring som skett under några
få år men vad säger det? Det är inte nödvändigtvis detsamma som att det
per automatik innebär att Kenyas fattiga är mindre marginaliserade eller
mindre fattiga, det säger däremot något om det nationella finansiella systemets utveckling. Det förklarar inte heller vilken roll mikrofinansinsatserna
har haft i utvecklingen eller överhuvudtaget de bakomliggande orsakerna är.
Det som lyfts fram i undersökningen är hur organisationerna inte enbart erbjuder finansiella tjänster utan hur de också erbjuder strukturer som
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användarna utnyttjar, strukturer i form av normer, upprepade transaktioner
över tid, finansiella kontrakt och koppling till regelverk. Detta bäddas in i
användarnas sociala kontext och förstärker deras sociala sammanhang eller
utgör sociala sammanhang i sig som de relaterar till när de bygger sitt sociala
kapital. Det är samtidigt inte detsamma som att de alltid kan agera med
syfte att göra ekonomiska och kortsiktiga vinster. Organisationerna fungerar
som strukturer och arenor där användarna kan bygga sitt symboliska kapital
vilket underlättar för processen när de vill visa att de är personer att lita på
samt pröva huruvida de kan lita på andra. Det kan innebära att de avstår
från kortsiktiga ekonomiska fördelar för att trygga ekonomiska fördelar i
framtiden. Det är en potentiell grogrund för socialt kapital och förtroende.
Problematiken med brist på generellt förtroende och korruption har en
central plats i den internationella fattigdomsbekämpningsdebatten och om
mikrofinansorganisationer visar sig bidra till framväxten av förtroende i ett
samhälle som Kenya måste det betraktas som positivt. Det finns ett problem och det är hur man mäter sådana effekter. Dels eftersom det är frågan
om något som tar så lång tid att etablera, vilket i sig gör det svårmätt, dels
eftersom detta är faktorer som inte i första taget låter sig kvantifieras. För
hur skulle man hitta kvantifierbara mått för att exempelvis mäta sambandet
mellan betydelsen av sociala sammanhang, normer och hur mikrofinansorganisationer stärker detta med resultatet att det underlättar framväxten
av förtroende? Det innebär att utrymmet är litet för sådana analyser i en
underorganisation (CGAP) till Världsbanken som bygger på en struktur där
bara det som kan kvantifieras räknas som resultat medan det som inte kan
kvantifieras blir osynliggjort. Världsbanken kritiseras inte bara för att den
bygger sin verksamhet på modeller där man bara ser det som är kvantifierbart och mätbart utan också för att de tenderar att skapa strategier som är
replikerbara för att sedan appliceras globalt.
I undersökningen visar individerna att de gärna deltar i olika sociala
sammanhang för att lösa olika behov (såsom harambee, merry-go-round).
Dessa olika samhälleliga organisationsformer har koppling till historiska
processer i form av strategier använda av politiska aktörer från tidsperioder
som går tillbaks till den tid då Kenya var brittisk koloni men som sedan
också användes efter självständigheten. Dessutom kan dessa olika former
för informell organisering härledas till andra samhälleliga processer som kan
betraktas som landsspecifika för Kenya. Det innebär att sociala strukturer,
betydelsen av sociala sammanhang och hur organisationernas verksamhet
påverkar användare i Kenya inte nödvändigtvis säger något om hur väl
mikrofinans generellt bidrar till den förtroendebyggande processen i resten
av världen. Men slutsatsen behöver inte nödvändigtvis vara att utformandet
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av lokala småskaliga finansiella tjänster kan räknas ut som verkningslösa när
det kommer till deras effekter på ekonomisk och samhällelig utveckling. För
en ekonomhistoriker är exemplen gällande småskaliga finansiella tjänsters
utveckling, verkan och bidrag till framväxten av lokala företag och nationella finansiella system något inte helt nytt och främmande.
Olika historiska kontexter skiljer sig dock från varandra i många
avseenden. Den svenska historiska framväxten av tillgängliga spar- och
kreditmöjligheter för allmänheten skiljer sig från hur man i internationella
sammanhang diskuterar implementeringen av finansiella institutioner för
fattiga världen över. En skillnad är tidsfaktorns betydelse. Exempelvis etablerades sparbanker i Sverige utan att det innebar att allmänhetens tillgång
till krediter kunde betraktas som allmän förrän mer än hundra år senare.
Det finns också etablerad kunskap gällande informell ekonomi och undersökningar som visar hur informella försörjningsalternativ avtar i ekonomisk
betydelse allteftersom människor får möjlighet att ägna sig åt lönearbete.
I mikrofinanssammanhang är det centralt att försöka hitta former för
att finansiera småföretagande med syfte att skapa bättre förutsättningar för
fattiga människor. Detta är en utgångspunkt som bortser från huruvida
de vill vara entreprenörer eller om de skulle föredra lönearbete. I mikrofinanssammanhang betraktas småskaligt entreprenörskap som en strategi
för framtiden. De ekonomihistoriska erfarenheterna visar att småskaliga
och diverserade inkomstkällor, mångsyssleri, är övergående allteftersom
en industrialisering av samhället utvecklas till att kunna erbjuda fler arbetstillfällen. Detta står i kontrast till mikrofinansdiskursen där småskaligt
entreprenörskap presenteras som de fattigas väg ut ur fattigdom. Det finns
en fara med detta och det är att det satsas alltför stora resurser på att etablera samhälleliga strukturer anpassade för dessa lösningar på bekostnad
av strukturer som gynnar etableringen av företag med förmåga att skapa
arbetstillfällen i större skala.
Kanske skulle historiska exempel både utifrån internationella och nationella kontexter vara fruktbara och ge vidare perspektiv. Dessa exempel
skulle kunna bidra till förståelsen för vilken betydelse informell ekonomi,
finansiella tjänster, finansiella organisationer och finansiella system generellt
har för en samhällelig och ekonomisk utveckling – något som även omfattar
fattiga länder i nutid.
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Summary

T

Introduction

he aim of this thesis is to investigate how poor people are viewed on
an international policy level and what role the social context has for
microfinance users. The study includes microfinance users connected to
three providers of small-scale financial services in Kenya: a microfinance
organization; Jamii Bora, a microcredit organization; Eclof-Kenya and a
cooperative; Kirinyaga tea growers, Sacco.
Providing poor people with small scale financial services has become a
common method used by international donors to reduce poverty. One person that has had a major influence on the international debate concerning
the poor and their lack of access to financial services is Muhammad Yunus
from Bangladesh, the founder of the microfinance organization Grameen
Bank. Since the organization was initiated during the 1970s the Grameen
Bank- model has been replicated all over the world. Today microfinance
schemes can be found on all continents, in poor as well as rich countries,
aiming to provide financial services to people who are described as being
excluded from the formal financial sector.
Microfinance schemes are supposed to give poor people abilities to improve their living standard and growing micro businesses by increasing their
possibilities of getting access to financial services. Microfinance is presented
as a self-help method and it is expected that improved access to financial
services will strengthen people’s livelihoods through its empowering effect.
Microfinance schemes inspired by the Grameen Bank-model use practices
such as lending to groups with methods that rest upon joint liabilities. This
is thought to strengthen the microfinance users and their social capital as an
effect of the social interaction that takes place in the credit groups. But it is
also a method that is used to handle risks when providing financial services
to low-income groups that lack a formal credit history.
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Background

The use of financial services targeting the poor is not a new method for
poverty alleviation. Credit schemes were used during the 1960s, reaching
out to small-scale farmers with the intention of improving their abilities to
cope with agricultural investment needs. These credit schemes were only
moderately successful and most of them failed and disappeared. During
the late 1970s several credit schemes were set up in Asia, mainly targeting
poor women involved in small-scale businesses. These initiatives resulted in
a second generation of credit schemes that met with much interest internationally. Since the credit schemes of the 1970s the concept has changed and
developed. This was a result of what was learned through these experiences
and a response to the expansion of the number of schemes and users as
well as the rising amount of capital involved. Today this type of scheme
is no longer called microcredit. In daily discussions and debates the word
microfinance is used. This can be seen as a result of the development of the
schemes during the 1970s that mainly provided small-scale credit. Today
the focus is on poor people and their need for a variety of financial services,
including not only access to credit, but also savings and other financial
products. In this thesis the change in the concept during the last thirty years
up to today is discussed.
Currently the international policy discussion concerns how to set up
financially stable, viable institutions that manage to bear their own costs
and offer financial services to a clientele that does not have access to formal
financial services. Currently the main problem is considered to be the fact
that a large number of poor people lack access to formal financial services.
The international policy discussion concerns how to set up formal financial
services to this clientele.

The research task

The main purpose of the dissertation is firstly to study how poor people
and microfinance are viewed on a policy level and, secondly, to what extent
this has a resemblance with how microfinance users view their abilities of
utilizing these kinds of financial services. The thesis deals with the issue
of how social context affects microfinance users, and how they relate to
microfinance organizations and the services they offer. As a result of the
interaction between the organizations and the individuals who utilize
small-scale financial services, there are reasons to believe that the practices
of the organizations reflect the living conditions of the poor. This thesis
also intends to investigate if the social aspects that surround the users are
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visible within the practices of the microfinance organizations as a result of
their adjustment to the microfinance users’ living conditions. In the study
two aspects of what social context means to the users are considered. The
thesis studies both how the individuals are framed by the social context and
therefore restricted as microfinance users, but also how they are trying to
expand the use of their social context, aiming to improve their livelihoods.

Methodological and theoretical framework

The study uses research methods such as text analysis, interviews and observations. To be able to achieve the aim of the thesis, a theoretical framework
has been developed using the concepts of symbolic and social capital and
trust. This is mainly based on the theoretical work of the French sociologist
Pierre Bourdieu. Methodologically the concept of social capital is used as
something linked to a specific context, where it only can be established and
increased through investments in other forms of capital that are regarded
as valuable in a specific social setting. For this reason, the concept of social
capital is viewed as something that is to be understood based on what it
contains and in what context it is usable. This is a perspective that is in
opposition to a theoretical view of social capital as something that can be
quantitatively aggregated and where the concept is viewed mainly based
on how many social contacts a person has. In this thesis social capital is
placed in connection to symbolic capital. Symbolic capital is composed
of symbolic signs that are accepted and enviable within the social context.
This includes everything from the right education at the right school to
ways of dressing, but also aspects of how we talk and even move. This is
what Bourdieu calls habitus. Habitus can also be described as embodied
symbolic capital since it consists not only of the external things we associate
ourselves with, but also something that is deeply integrated into everything
we are. Symbolic capital also involves the matter of taste. According to this
view taste is nothing “natural”, but something linked to our habitus and
something that also distinguishes groups of people and social and economic
classes from each other.
To be able to discuss why the microfinance users get involved in the
process of accumulating symbolic capital, the concept of trust is also
introduced. The German sociologist Niclas Luhmann defines trust to be
something that reduces complexity through making people believe it is
possible to foresee other people’s future behavior. This is an intricate and
central matter among the microfinance users, who not only lack access to
capital but also are trying to make a living in an environment that lacks
general trust.
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Structure of the study

In the introduction the theoretical and methodological framework of
the thesis is presented. It also includes the essential context of the study,
focusing on what historical, national and international contexts microfinance schemes are related to and that the users live in. The thesis consists
of two sections. The first section investigates the discourse of how the poor
are defined and how financial services are described as being able to alleviate poverty. The discourse analysis is based on documents produced by
the Consultancy Group to Assisting the Poor (CGAP), an international
organization related to the World Bank. The second section raises the
questions of how the microfinance organizations reflect the needs of the
users through functioning as a social environment that provides a system
of norms. Further research questions are how the microfinance users try
to accumulate symbolic capital in order to access trust and social capital.

Findings

To the international aid stakeholders it is crucial to identify the poor that
are to be reached by microfinance. The thesis show how CGAP, on a policy
level, are using specific categories to describe the poor. The categories focus
mainly on access, or lack of access, to material resources. As a consequence,
the main focus of the rhetoric highlights the importance of administration
and the invention of effective products and methods intended to make
measurability simple. The matter of measurability is crucial in the process
of monitoring whether the goals are fulfilled. The CGAP’s categories are
however limited when it comes to the extent they include the variety of
dimensions regarding what it means to live under scarce circumstances.
At the same time, to live under scarce circumstances seems to be much
more complex than what the international policies envisage. Poor people
lack economic capital and many do not have access to convenient financial
institutions, but they also lack other essential things. The thesis shows how
the users’ need for trust is as important as the financial services as such.
To be able to foresee other people’s behavior, which is necessary in the
process aiming to establish trust, there are two enabling factors: firstly, the
existence of shared norms and secondly, a social setting that guarantees their
existence. Norms reduce the complexity that living with others brings. This
means that there are aspects of inclusion and exclusion involved: exclusion,
since a system that includes rules means that people who do not live according to the norms could be considered to have broken the rules and
therefore are no longer accepted as full worthy members; inclusion, since li-
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ving according the norms will be rewarded with recognition and acceptance
by the others in the group and increased symbolic and social capital will be
the outcome. If norms exist within a social setting it will be more effective
and therefore useful for the establishment of trust. This can be exemplified
by statements made by the informants appearing in the thesis. Many individuals relate to both their Christian faith and their membership in certain
churches and parishes. Informants also used belonging to informal savings
and credit groups, or even belonging to a microfinance organization, as a
criterion when they tried to describe their own or others’ trustworthiness.
In some of these examples informants used the norms of a certain social
setting as a way to accept the consequences of their low incomes which
limit their ability to consume. In these examples informants express how
they mentally cope with the fact that they are living on little means in an
environment where they are surrounded by others who are better off and
therefore can consume things they themselves cannot afford to buy. They
state that they try to stay satisfied with what they have and their statements
relate to the norms that exist in the social setting of the church or even in
the microfinance organization. The informants use arguments such as that
they might not be able to consume things as others can, but at least they
are good Christians or good members of the microfinance organization.
According to the theoretical framework, adjustments to the norms in
a social setting are supposed to be rewarded by acceptance by the group,
which might result in an economic advantage in the future. The other side
of the coin is that one has to live according to the norms. In practice this
means that not all actions are possible without risking symbolic and social
capital.
This is something that affects both the individuals as well as the organizations. Among the organizations and individuals who professed
Christian values and the “love-message”, there are limitations regarding
how much they can prioritize their economic interests without risking the
loose of some of their symbolic capital. In the thesis there are examples of
microfinance users questioning the staff of their organization when they
find that the conditions do not accord with the norms they produce. If a
microfinance organization presents itself as an organization that represents
Christian values, there will arise certain expectations among the people who
utilize its financial services.
There are examples were both microfinance users and representatives of
the organizations hesitating to take action against people who misbehave.
There are reasons to believe that this can partly be explained by the organizations’ desire to care for their symbolic capital. Also, there are informants
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who in discussions with me took the opportunity to use “the other”, the
person who did not behave as he was expected to, as a chance to illustrate
how they acted according to “higher values” by not taking actions against
people who owed them money.
The informants strove to find social environments that contained norms
and from the findings in the thesis it is possible to see how they even related
to the microfinance organizations as a social setting with norms that could
be transformed into personal symbolic capital. However, this points towards
the organizations serving as places where trust can be developed through
the system of embedded norms and formalized organizational structures.

Microfinance and the future, concluding remarks

The standpoint of the CGAP is that a majority of the poor in the world
lack access to formal financial services and that microfinance is a working
tool against poverty if it is organized in an economically sound way. The
organizations must be able to cover the costs of the services and if the
microfinance sector does not provide viable organizations it will not be
possible to fill the gap and make formal financial services more accessible.
The aspects of how poor people handle everyday life in an environment
where trust is something that is hard to find is not considered in depth on
the international policy level of microfinance.
Lately, criticism has been raised by academics and the media that there
are cases where the organizations have been expanding at the expense of the
poor, who furthermore are made more vulnerable than empowered by the
interventions. At the same time the very effect of microfinance interventions seem to be at stake. Since microfinance schemes whose object is to
reduce poverty have been carried out for at least thirty years, stakeholders
have tried to evaluate the results of the interventions. CGAP has come to
the conclusion that so far it has not been possible to find unquestionable
proof of improved living standards among the microfinance users or that
microfinance schemes have led to enhanced small-scale businesses. Some
would say that there is a crisis in the microfinance sector at the moment.
There are also economic historical parallels, and it is possible to find
examples that illustrate the previous role of small-scale financial services for
local business initiatives. There are many differing aspects regarding what
role financial services and organizations have played in historical times and
how microfinance is utilized today. One of these aspects is time. It took
more than one hundred years from the establishment of the first savings
bank in Sweden to the moment when the public had general access to
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formal credit. Until then the informal sector played a major role providing
ordinary people with access to loans.
In the case of microfinance in Kenya the thesis has shown how the users
are incorporating the microfinance organizations into other social settings
they relate to, which means that the meaning is not limited strictly to the
financial services that they are given. Systems of norms that are provided in
a social setting are also something they strive for in their desire to increase
their symbolic and social capital. This is something that is necessary in an
environment dominated by lack of trust. But this knowledge is something
that also has to be understood within the local and historical context of
Kenya. In a historical perspective, the use of informal forms for organizing
different local needs has a long tradition that reaches back to at least colonial
times. Therefore this might be something that is limited to the Kenyan context and how microfinance users there handle access to small-scale services.
Still, when discussing the role of financial services for development, there
are good reasons to utilize historical knowledge of how small-scale financial
organizations previously have been used with the intention of reducing
levels of poverty. Historical contexts and parallels might not provide all the
answers regarding how to go on with microfinance, but at least they will
provide us with the questions that need to be answered to make it possible
to find the way forward.
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På väg till en lokal kyrkan i Ngong hills tillsammans med
anställda och användare till Jamii Bora.

Torkan 2006 tvingade bönderna att driva sin djur långa
sträckor i jakt på bete och vatten.

Ett uttorkat landskap 2006.
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Några anställda på Jamii Bora gjorde genom
sin församling en egen insamling för att hjälpa nödställda i samband med torkan 2006.

En bild tagen längs vägen till en mikrofinansanvändare.

På ”trappen” utanför en mikrofinansanvändares hus.
Vatten och matutdelning i en by utanför
Nairobi.
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Arbetsförhållandena är inte alltid de bästa bland de företagare
som får tillgång till mikrofinanstjänster.

Mikrofinansorganisationerna poängterade
att kreditgrupperna skall hålla samman.
Här kan det avläsas på en informativ lapp
på väggen på ett av Jamii Boras kontor.

En Jamii Bora medlem utanför sitt hus. Huset låter hon bygga
sten för sten allt eftersom pengarna finns tillgängliga i hushållet.
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En Kirinyaga Tea Growers Sacco:s mobila
enhet. Notera budskapet: för böndernas
bästa!

Getter i Kibera.

Tefält och teplockare på Mount Kenyas sluttningar.

Mathare slum 2006.

183

Appendix
Mikrofinansorganisationer i Kenya
Tabell 1, Mikrofinansorganisationer verksamma i Kenya registrerade hos Amfi och CGAP
Amfi-Kenya:
AAR Credit Services
ADOK TIMO
Agakhan Foundation
AIG Insurance
Barclays Bank of Kenya Ltd
BIMAS
CIC Insurance
Co-operative Bank
Elite Microfinance
Equity Bank
Fusion Capital Ltd
Jamii Bora
Jitegemea Credit Scheme
Jitegemee Trust
K-rep Bank Ltd
K-rep Development Agency
KADET
Kenya Eclof
Kenya Gatsby Trust
Kenya Post Office Savings Bank
Kenya Women Finance Trust
Micro Kenya Ltd
OIKO CREDIT
Pamoja Women Development
Programe
SISDO
SMEP
SUNLINK
Swiss Contact
WEDCO (Opportunity
International)
WEEC
Yehu Enterprises Support Services

CGAP:
DRC Microfinance
EB-F
Equity Bank
Faulu - KEN
KADET
KPOSB
K-Rep
KWFT
MAL
MDSL
OI-WEDCO
RAFOD
SISDO
SMEP
Ufanisi - AFR
WEEC
Window
Yehu

Hämtat från www.amfi.org, 2008-09-15 och www. mixmarket.org, 2008-09-2
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Dokumentförteckning över intervjutillfällen och observationer
Dok. 1) 4 mars 2004 KTG Sacco (1 kvinna, hjälp av 1 personal)
Dok. 2) 8 mars 2004 Eclof-Kenya (2 kvinnor)
Dok.3) 10 mars 2004 Eclof-Kenya (8 kvinnor 2 personal, observation)
Dok. 4) 29 mars 2004 Jamii Bora (1 kvinna 2 personal, observation)
Dok. 5) 29 mars 2004 Jamii Bora (1 kvinna 1 personal)
Dok. 6) 10 mars 2004 Eclof-Kenya (1 kvinna 3 personal, observation)
Dok. 7) 8 mars 2004 Eclof-Kenya (1 kvinna 1 personal)
Dok. 8) 10 mars 2004 Eclof-Kenya (1 man 1 personal)
Dok. 9) 9 mars 2004 Eclof-Kenya (4 kvinnor 1 personal, observation)
Dok. 10) 3 mars 2004 KTG Sacco (1 personal)
Dok. 11) 23 februari 2004 Eclof-Kenya (1 personal)
Dok. 12) 4 februari 2004 (representant för Sida 1 personal)
Dok. 13) 9 mars 2004 Eclof-Kenya (1 man 3 kvinnor 1 personal, observation)
Dok. 14) 8 mars 2004 Eclof-Kenya (1 kvinna 1 personal)
Dok. 15) 8 mars 2004 Eclof-Kenya (1 kvinna 1 personal)
Dok. 16) 15 februari 2004 Eclof-Kenya (2 personal)
Dok. 17) 1 mars 2004 KTG Sacco (1 personal, observation)
Dok. 18) 14 februari 2004 Eclof-Kenya ( 3 personal)
Dok. 19) 2 mars 2004 (Kangaita Tea factory, 1 personal)
Dok. 20) 2 mars 2004 KTG Sacco (3 kvinnor 1 personal, observation)
Dok. 21) 10 mars 2004 Eclof-Kenya (1 man)
Dok. 22) 8 mars 2004 Eclof-Kenya (1 man)
Dok. 23) 8 mars 2004 Eclof-Kenya (1 man 1 personal)
Dok. 24) 4 mars 2004 KTG Sacco (1 man 1 personal)
Dok. 25) 4 mars 2004 KTG Sacco (1 man 1 persona)
Dok. 26) 18 februari 2004 Jamii Bora (1 kvinna)
Dok. 27) 17 februari 2004 ingen medlem (1 kvinna)
Dok. 28) 2 mars 2004 KTG Sacco ( 1 personal)
Dok. 29) 16 mars 2004 Eclof-Kenya (observation)
Dok. 30) 4 mars 2004 KTG Sacco (1 personal)
Dok. 31) 21 mars 2004 Jamii Bora (2 män 1 personal)
Dok. 32) 20 februari 2006 Jamii Bora (1 personal)
Dok. 33) 17 februari 2006 Jamii Bora (6 kvinnor 1 personal, observation)
Dok. 34) 20 februari 2006 Jamii Bora (1 personal)
Dok. 35) 3 mars 2006 Jamii Bora (1 man)
Dok. 36) 9 mars 2006 Jamii Bora (1 personal)
Dok.37) 3 mars 2006 Jamii Bora (1 personal)
Dok. 38) 8 mars 2006 Jamii Bora (1 personal)
Dok. 39) 28 februari 2006 Jamii Bora (1 personal)
Dok. 40) 6 mars 2006 Jamii Bora (1 personal)
Dok. 41) 28 februari 2006 Jamii Bora (1 personal)
Dok. 42) 15 februari 2006 Jamii Bora (1 personal)
Dok. 43) 21 februari 2006 Jamii Bora (observation)
Dok. 44) 15 februari 2006 Jamii Bora (1 personal)
Dok. 45) 3 mars 2006 Jamii Bora (1 kvinna 1 personal)
Dok. 46) 27 februari 2006 Jamii Bora (1 kvinna 1 personal)
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Dok. 47) 21 februari 2006 Jamii Bora (6 kvinnor 2 män)
Dok. 48) 3 mars 2006 Jamii Bora (1 kvinna 1 personal)
Dok. 49) 11 mars 2006 Jamii Bora (1 man)
Dok. 50) 2 mars 2006 Jamii Bora (1 kvinna)
Dok. 51) 27 februari 2006 Jamii Bora (1 man)
Dok. 52) 2 mars 2006 Jamii Bora (1 man)
Dok. 53) 8 mars 2006 Jamii Bora (1 man)
Dok. 54) 27 februari 2006 Jamii Bora (1 man)
Dok. 55) 16 februari 2006 Jamii Bora (2 kvinnor)
Dok. 56) 3 mars 2006 Jamii Bora (1 man)
Dok. 57) 7 mars 2006 Jamii Bora (1 kvinna)
Dok. 58) 16 februari 2006 Jamii Bora (observation)
Dok. 59) 22 februari 2006 Jamii Bora (2 män 1 kvinna 1 personal)
Dok. 60) 3 mars 2006 Jamii Bora (personal)
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Intervjuguide

I samband med intervjun har jag introducerat mig själv och berättat om min
forskarutbildning och presenterat att jag vill veta mer om vad det innebär
att vara mikrofinansanvändare eller vad det innebär att bedriva småskaliga
finansiella tjänster. Mitt mål har varit att skapa ett utrymme där intervjupersonen får eget utrymme att ge sin bild till mig och där användaren eller
representanten talar mest. Frågorna som finns i intervjuguiden har använts
som riktmärken i intervjusituationen. Olika situationer har inneburit olika
ingångsvägar för att få igång ett samtal snarare än att intervjun utvecklats
till utfrågning. I samband med svaren på huvudfrågorna har jag använt mig
av följdfrågor som syftat till att få intervjupersonen att berätta mer och förtydliga sig ytterligare. Hur dessa frågor sett ut har varit beroende på svaren
men varit uppbyggt kring en kärna av ”varför”, ”hur” och ”förklara mer”.

Frågor som omfattar vad mikrofinansorganisationerna betyder som social miljö för mikrofinansanvändaren
Berätta om dig själv.
Vad betyder den här organisationen för dig?
Hur använder du dig av organisationens tjänster?
Hur tänker du kring de tjänster som de erbjuder?
Vad tycker du om personalen?
Vilken skillnad tycker du att organisationens tjänster gör för er som använder dem?
Hur känner du de andra i din kreditgrupp?
Hur känner du dem som du borgar för eller som borgar för dig?
Hur förklarar du varför vissa personer som använder organisationens tjänster klarar sig
ekonomiskt bättre än andra?

Frågor som omfattar vad sociala miljöer betyder för mikrofinansanvändarna
Var kommer du ifrån?
Berätta om hur du försörjer dig.
Berätta om din familj.
Hur uppfattar du ditt liv idag?
Hur såg det ut tidigare?
Hur är livet i Kenya?
Hur skulle du förklara varför vissa är rikare än andra?
Är det svårt att hitta personer som du litar på i samband med mikrofinans?
Hur vet du att du kan lita på någon?
Hur är en bra mikrofinansanvändare?
Använder du dig av merry-go-round eller harambee?
Hur känner du de andra i din merry-go-round grupp?
Är det svårt att hitta personer att bilda merry-go-round grupp med?
Hur skulle du beskriva en bra merry-go-round medlem?
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Frågor riktade till organisationens representanter
Berätta om organisationen.
Vilka riktar ni er till?
Hur startade organisationen?
Berätta om hur ni bemöter dem som ni vill nå med era tjänster?
Vad tycker ni om mikrofinans?
Hur ser ni på framtiden?
Hur har organisationen utvecklats över tid?
Hur tycker ni att era användare påverkas av att använda era tjänster?
Beskriv en ideal användare av era tjänster?
Beskriv en person som inte lyckas använda era tjänster lika bra?
Varför använder vissa era tjänster och får en högre levnadsstandard?
Vad är det som gör att vissa inte klarar sig lika bra?
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CGAP:s medlemsorganisationer
(Aktuella medlemmsorganisationern 2010)
AUSTRALIA
Australian Agency for International Development (AusAID)
Representative: Ms. Nadira Mailewa
GPO Box 887
Canberra ACT 2601, Australia
CANADA
Canadian International Development Agency
Representative: Mr. Jonathan Rothschild
200 Promenade du Portage
Gatineau (Quebec)
K1A 0G4, Canada
DENMARK
Royal Danish Ministry of Foreign
Affairs
Representative: Ms. Birthe E. Larsen
Representative: Mr. Morten Elkjaer
Asiatisk Plads 2
1441 Copenhagen K, Denmark
FINLAND
Ministry for Foreign Affairs of
Finland
Representative: Mr. Mika Vehnämäki
PL/P.O. Box 176 (Katajanokanlaituri 3)
00161 Helsinki, Finland
FRANCE
Agence Française de Développement (AFD)
Representative: Ms. Aude FlognyCatrisse
Representative: Mr. Jean-Nicholas
Beasse
5, rue Roland Barthes
75598 Paris Cedex 12, France

Ministère des Affaires Etrangères
Representative: Ms Florence Lasbennes
10 rue Monsieur
75700 Paris 07, France
GERMANY
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit(GTZ)
Representative: Ms. Gabriela Braun
Postfach 5180
Dag Hammerskjold Weg 1–5
65726 Eschborn, Germany
KfW
Representative: Mr. Martin Hagen
Representative: Mr. Matthias Adler
Palmengartenstr. 5–9
60325 Frankfurt am Main, Germany
Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development
(BMZ)
Representative: Ms. Susanne Dorasil
Representative: Mr. Hendrik Denker
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn, Germany
ITALY
Ministry of Foreign Affairs
Representative: Mr. Filippo Scammacca del Murgo
Representative: Mr. Nicola Pisani
Pizzale della Farnesina 1
00194 Rome Italy
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JAPAN
Japan Bank for International
Cooperation (JBIC)
Representative: Ms. Mine Sato
Representative: Mr. Yoshito Dobashi
4–1 Ohtemachi 1-Chome
Chiyoda-Ku
Tokyo 100-8144, Japan
Ministry of Foreign Affairs
Representative: Mr. Shintaro
Nakagawa
2-2-1 Kasumigaseki
Chiyoda-Ku
Tokyo 100-8919, Japan
Ministry of Finance
Representative: Mr. Akihiro Kudo
3-1-1 Kasumigaseki
Chiyoda-Ku
Tokyo 100-8940, Japan
Japan International Cooperation
Agency (JICA)
Representative: Mr. Minoru Homma
2-1-1, Yoyogi
Shibuya-Ku
Tokyo 151-8558, Japan
LUXEMBOURG
Ministry of Finance
Representative: Ms. Anouk Agnès
3, rue de la Congrégation
2931 Luxembourg, Luxembourg
Ministry of Foreign Affairs
Representative: Mr. Thierry Lippert
6, rue de la Congrégation
2931 Luxembourg
Luxembourg
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THE NETHERLANDS
Ministry of Foreign Affairs
Representative: Mr. Hans van der Veen
Bezuidenboutseweg 67
P.O. Box 20061
The Hague 2500 EB, The Netherlands
Rabobank Foundation (representing
the Netherlands Platform for Microfinance (NPM)
Representative: Mr. Frank Bakx
P.O. Box 17100
3500 HG Utrecht, The Netherlands
Netherlands Development
Finance Company (FMO)
Representative: Mr. Henk Nijland
Representative: Mr. Arthur Arnold
Representative: Mr. Maurice A. M.
Scheepens
P.O. Box 93060
2509 AB
The Hague, The Netherlands
NORWAY
Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)
Representative: Mr. Christian Fougner
Ruselokkveien 26
P.B. 8034 DEP
0032 Oslo, Norway
Ministry of Foreign Affairs of
Norway
Representative: Ms. Bente Weisser
P.O. Box 8114 DEP
0032 Oslo, Norway

SPAIN
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)
Representative: Mr. Manuel Cadarso
Galarraga
Representative: Ms. Guadalupe Rubio
Avenida Reyes Catolicos, 4
28040 Madrid, Spain

MULTILATERAL MEMBER
DONORS
African Development Bank (AfDB)
Representative: Ms. Leila Farah
Mokadem
Representative: Mr. Mohamed Alin
Rue Hedi Nouira
BP. 323 1002
Tunis Belvédère, Tunisia

SWEDEN
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
Representative: Mr. Ola Sahlén
Sveavagen 20
105 25 Stockholm, Sweden

Asian Development Bank (AsDB)
Representative: Mr. Nimal Fernando
P.O. Box 789
Mandaluyong City, Philippines

SWITZERLAND
Swiss Agency for Development
and Cooperation (SDC)
Representative: Mr. Hans Ramm
Freiburgstrasse 130
3003 Berne, Switzerland
UNITED KINGDOM
Department for International
Development (DFID)
Representative: Ms. Catherine Martin
1 Palace Street
London SW1E 5HE, United Kingdom
UNITED STATES
United States Agency for International Development (USAID)
Representative: Mr. Thomas Kennedy
Representative: Mr. Conan French
1300 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington D.C. 20523, USA

European Commission (EC)
Representative: Mr. David Domes
Representative: Mr. Amadou Traoré
Representative: Ms. Anne Seekings-Le
Quément
Rue de la Loi 41, 9/9
B-1040 Brussels, Belgium
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Representative: Ms. Chikako Kuno
One Exchange Square
London, EC2A 2JN, United Kingdom
European Investment Bank (EIB)
Representative: Mr. Cyrille Arnould
Representative: Mr. Edvardas
Bumsteinas
100 Boulevard Konrad Adenauer
2950 Luxembourg, Luxembourg
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Inter-American Development
Bank (IADB)/Multi-lateral Investment Fund (MIF)
Representative: Ms. Sandra H.
Darville
Representative: Mr. Donald Terry
Representative: Mr. Dieter Wittkowski
1300 New York Avenue, N.W.
Washington D.C. 20577, USA
International Fund for Agricultural
Development (IFAD)
Representative: Mr. Michael Hamp
Representative: Mr. Francesco Rispoli
Representative: Ms. Jamie Anderson
Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italy
International Finance Corporation
(IFC)
Representative: Mr. Martin Holtmann
Representative: Mr. Michael Klein
2121 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington D.C. 20433, USA
International Labour Organization
(ILO)
Representative: Mr. Bernd Balkenhol
Representative: Mr. Craig Churchill
4, route des Morillons
1211 Geneva 22, Switzerland
United Nations Capital Development Fund (UNCDF) / UNDP
Representative: Mr. Henri Dommel
Representative: Mr. John Tucker
2 United Nations Plaza, 26th Floor
Room 2601
New York, NY 10017, USA
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The World Bank
Representative: Mr. Michael Klein
1818 H Street, N.W.
Room F 4P-402
Washington D.C. 20433, USA
PRIVATE FOUNDATIONS
The Ford Foundation
Representative: Mr. Frank DeGiovanni
320 East 43rd Street
New York, NY 10017, USA
Michael and Susan Dell Foundation
Representative: Ms. Caitlin Baron
Representative: Ms. Geeta Dutta Goel
P.O. Box 163867
Austin, TX 78716, USA
Bill and Melinda Gates Foundation
Representative: Ms. Priya Jaisinghani
Representative: Mr. Robert Christen
Representative: Ms. Amolo Ng’weno
1555 Eastlake Avenue East
Seattle, WA 98102, USA
Omidyar Network
Representative: Ms. Crystal Hutter
1991 Broadway
Suite 200
Redwood City, CA 94063, USA
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