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Abstract: 

This Bachelor thesis is a systematic review of studies from India and Bangladesh regarding the 

effect microcredit has on women’s empowerment. The review is based on Naila Kabeer’s 

definition of empowerment and the effect institutions have on women’s behaviour.  

The results from the review showed that microcredit institutions mostly had a positive effect in 

poverty reduction but could seldom aid the women in gaining more independence.  

The microcredit loans often went through the hands of the women into their husband’s hands 

instead.  

The most positive result for women’s empowerment was that the women via microcredit 

organizations received a platform where they could discuss women’s issues and form 

relationships outside the home.  

The women participating in microcredit activities experienced a positive feeling of 

empowerment, but seldom real empowerment in Kabeer’s definition.  

Microcredit organizations do not in a significant way change the norms and cultural practices 

that limit women from being empowered. These practices are common in rural Bangladesh and 

India and include not letting women leave the house, men being the superior authority in the 

family and forcing women to do the house labour.  
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Kapitel 1. Inledning 

I rurala, Indien och Bangladesh har kvinnor länge fått färre möjligheter till ett självständigt och 

värdigt liv i jämförelse med männen i deras omgivning. Kvinnor har sämre tillgång till 

hälsokliniker, har lägre utbildning, lägre eller ingen egen inkomst och mindre kontroll över 

beslut som tas inom hushållet än männen de delar sina liv med. Kvinnorna är den fattigaste 

gruppen individer i de båda länderna (Ahmed, et al., 2011f m.fl.). Inom reproduktionssektorn 

och obetalt arbete är kvinnor också överrepresenterade och de har generellt lägre nivåer av 

läskunnighet. Kvinnor i södra Asien, speciellt i Bangladesh och Indien (Ahmed. et al., 2011f, 

Mohindra, 2008 m.fl.), har dessutom begränsningar i sin mobilitet, eftersom deras rörelsefrihet 

begränsas av närstående män och samhällets normer (Kamal, 1997). De är kraftigt 

underrepresenterade i inkomstgenererande aktiviteter. Detta beror bland annat på traditioner 

som exempelvis purdah, som är vanligt i rurala delar av Indien och Bangladesh, vilket innebär 

att kvinnor ska hållas i hemmet och inte delta i inkomstgenererande aktiviteter, och att kvinnors 

status är underlägsen männens. (Ahmed. et al., 2011d) 

 Som åtgärd för att öka jämlikheten mellan könen, och höja kvinnors 

självbestämmandemakt och livskvalitet, och så att kvinnor får delta på arbetsmarknaden har 

man därför implementerat mikrolånsinstitutioner i rurala Indien och Bangladesh. Dessa 

mikrolånsinstitutioner finns till för att ge kvinnorna i området möjlighet att bryta normer och 

strukturer som inskränker deras frihet och bestämmande ställning, i hemmet och i samhället. 

(Marbán-Flores, 2011)  

 

1.2 Vad är mikrolån?  

Mikrolånsinstitutioner har funnits i Bangladesh sedan mitten av 1970-talet (Rahman, et al., 

2009). 2006 vann Muhammad Yunus och hans Grameen Bank Nobels Fredspris för att 

introducera mikrolån främst riktade till kvinnor främst i rurala Bangladesh (The Nobel Prize, 

2006). Sedan dess har mikrolån implementerats i flera länder som Malaysia, Indien, Uganda 

och många fler eftersom det setts som en mycket effektiv metod att motverka fattigdom och 

förbättra livskvalitén för utsatta kvinnor i en mansdominerad värld (Rahman, et al., 2009., 

Newransky, 2014).  

På 1980-talet introducerades mikrolånsprogram i Indien och har hyllats som det 

perfekta botemedlet för att utrota kvinnors fattigdom i landet (Chari- Wagh, 2009). Det har 
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sedan dess gjorts många studier på vilken påverkan som mikrolån har haft på kvinnors 

självbestämmande, framförallt i Bangladesh och Indien och resultaten har varierat mellan 

positiva och kritiska. Därför är det intressant att göra en systematisk översikt över studier som 

gjorts i Bangladesh och Indien för att få ett tydligare svar på hur mikrolån efter 

implementeringen hjälpt eller stjälpt kvinnor i områdena att få mer makt i hemmet och i 

samhället.  

Mikrolån är mindre lån mellan som ligger mellan 600- och 1200 sek (Ahmed, et 

al., 2011f., Antoniello, 2015., Marbán-Flores, 2011) och är ämnade att hjälpa kvinnor att bli 

självförsörjande till exempel med att starta mindre företag och på det sättet ge kvinnor mer 

självständighet och makt över sina egna och familjens liv och möjlighet att bryta männens totala 

kontroll över dem. Ofta finns så kallade självhjälpsgrupper (Mohindra, 2008., Newransky, 

2014.) där kvinnor tillsammans sparar och lånar, och dessutom får en mindre utbildning i hur 

de lånade pengarna hållbart kan investeras (Drolet, 2010). Därutöver finns banker, NGOs, och 

andra institutioner som arbetar med mikrolån. Institutionerna ligger främst i rurala områden av 

Bangladesh och Indien. (Marbán-Flores, 2011., Newransky, 2014) Institutionerna ser olika ut, 

men har det gemensamt att de delar ut mindre lån, främst till kvinnor som lider av fattigdom 

och håller kurser i hur pengar kan investeras.  

Det har inte tidigare gjorts en systematisk översikt om studier från både 

Bangladesh och Indien, men många studier har gjorts i andra delar av världen där mikrolån 

använts. Det har förekommit olika resultat från olika länder när det kommer till hur mikrolån 

har påverkat kvinnors makt och möjligheter i samhället. I Vietnam har studier inte visat någon 

signifikant förbättring för kvinnornas livssituation (Nghiem et al., 2012), likaså i Thailand (Cull 

et al., 2000), medan Bangladesh påvisat signifikanta förbättringar i förutsättningar för kvinnor 

sedan de fått tillgång till mikrolån (Islam et al., 2015). Det finns många studier som talar helt 

emot varandra och som ger varierande resultat beroende på i vilken kontext som studierna 

genomförts om man ser till all forskning som gjorts med avseende på effekten av mikrolån. I 

forskningen har det alltså varit svårt att hitta en konsensus på om mikrolån hjälper kvinnor att 

få större självbestämmande. Av denna anledning är det relevant att genomföra större 

undersökningar som sträcker sig över fler länder och kan ge en mer generaliserande bild om 

mikrolån fungerar som tänkt och vilka områden som kräver förbättring. 
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1.3 Problemformulering  

Naila Kabeers definition av självbestämmande analyserades i föreliggande uppsats Hur 

påverkas kvinnors självbestämmandemakt av tillgången till mikrolån i rurala Bangladesh och 

Indien? Denna effektanalys samlar ihop olika studier från Bangladesh och Indien för att 

förtydliga vilka effekterna av tillgång till mikrolån till kvinnor blir. Den undersöker om synen 

på kvinnor i samhället förändras, eller om traditioner är så inpräntade i samhällets normer att 

det krävs mer än att kvinnor får ett kapital för att de ska förändras. Vad har implementeringen 

av mikrofinansinstitutioner haft för konsekvenser för kvinnor i Bangladesh och Indien ur 

Kabeers kända självbestämmandeperspektiv? Vilka åtgärder krävs för att mikrolån ska lyckas 

med att ge kvinnor större självständighet och makt? Fungerar mikrolån som det var tänkt – att 

bidra till att kvinnor startar egna företag och blir inkomstgenererande?  

 

1.4 Syfte 

Den systematiska översikten ämnar ge en förtydligad bild av vad tidigare forskning kommit 

fram till om att mikrolån eller mikrofinansiering har bidragit till kvinnors självbestämmande. 

Syftet är att skapa en sammanfattning av tidigare empiriska studier från Indien och Bangladesh 

(Forsberg & Wengström, 2016). Fokus ligger på kvinnors självbestämmande och huruvida 

ansträngningarna att bidra till kvinnligt självbestämmande genom mikrofinansiering i 

Bangladesh och Indien varit fruktsamma, och i så fall på vilket sätt. Resultatet och diskussionen 

ska för det första klargöra huruvida tillgången till mikrolån i Bangladesh och Indien är ett 

effektivt sätt att ge kvinnor självbestämmande och för det andra belysa både problem och 

positiva aspekter med mikrofinansiering till kvinnor.  

 

1.5 Disposition  

Denna kandidatuppsats består av sex huvuddelar.  

Kapitel 1. I första kapitlet beskrivs att det finns mycket forskning som gjorts kring mikrolån, 

speciellt i södra Asien, men sällan någon större generaliserande forskning som sträcker sig 

över fler områden. Mikrofinansinstitutioner förklaras kortfattat och generellt. 

Forskningsfrågan hur påverkas kvinnors självbestämmande av tillgången till mikrolån? 

formuleras och motiveras.  
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Kapitel 2. Beskriver det teoretiska ramverket som användes för att analysera resultatet. Här 

beskrivs kortfattat institutionalismens betydelse för människans beteende. Institutionalismen 

beskrivs i allmänna ordalag, för att ge plats åt huvudteorin, vilken är Naila Kabeers definition 

på självbestämmande. Det är hennes operationalisering av självbestämmande makt som 

uppsatsen använde sig av.  

Kapitel 3. Handlar om den metod som användes för studien, vilken är systematisk översikt. 

Tillvägagångssättet för studien redovisas detaljerat steg för steg.  

Kapitel 4. I detta kapitel redovisas det empiriska materialet i en utförlig metaanalys, indelad i 

Kabeers operationalisering Resurser, Inverkan och Åstadkommande.  

Kapitel 5. Redovisar slutsatser av studien, och försöker besvara forskningsfrågan hur 

påverkas kvinnors självbestämmande av tillgången till mikrolån? 

Kapitel 6. I detta kapitel redovisas mina egna, tillsammans med forskarnas 

rekommendationer för att mikrolån ska få en mer positiv effekt på kvinnor i Bangladesh och 

Indien. Resultaten diskuteras också mer utifrån egna tankar och åsikter.  

Kapitel 2. Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel redovisas de teoretiska ramverken för uppsatsen, Institutionalism och Naila 

Kabeers definition på självbestämmande. Institutionalismen användes som grundtanke, och är 

till för att förstå institutionens påverkan på individen. På vilket sätt institutioner påverkar 

individen besvarades med hjälp av Kabeers operationalisering av självbestämmande.  

 

2.1 Institutionalism 

Den feministiska institutionalismen som del av den nya institutionalismen analyserar hur 

könsnormer fungerar inom institutioner och konstruerar och upprätthåller maktordningen. Detta 

är en feministisk studie eftersom den undersöker hur maktstrukturer påverkas och eller 

förändras, till följd av en implementering av en institution, i denna studies fall 

mikrofinansinstitution. (Hay. 2002). 

Institutioner behöver inte vara specifika organisationer, utan den nya 

institutionalismen handlar till stor del om regelverk. Institutionerna kan definieras som en 

samling regler som vägleder och påverkar människors individuella beteenden. Institutioner 

ansågs förut som politiska organisationer, men idag är begreppet öppnare. En institution kan 
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fortfarande vara en organisation, men den definieras snarare utifrån att vara en grupp eller ett 

system som har regler och påverkar beteenden. Detta gäller främst inom den normativa 

institutionalismen. (Hall, & Taykor, 1996), (Hay, 2002). 

I varje institutionell analys finns grundfrågan: hur påverkar institutioner 

individers beteende (Hall, & Taykor. 1996). Frågeställningen ”Hur påverkar 

mikrofinansinstitutioner kvinnors självbestämmande i Indien och Bangladesh?” syftar i 

institutionalismen på hur kvinnors beteenden påverkas av mikrofinansinstitutioner. Inom 

feministisk neoinstitutionalism diskuteras hur köns- eller genusnormer konstrueras och 

upprätthålls inom institutioner (Hay, 2002). Den gemensamma grundtanken i all form av 

institutionalism är att institutionerna påverkar människors beteende och människors beteende 

formar institutioner. De historiska institutionalisterna upplyser också om hur regeringens 

utformning influerar individers beslutsfattande (Lowndes, Marsh & Stoker, 2018). Utifrån ett 

feministiskt institutionellt perspektiv gick det att undersöka hur mikrolån påverkade kvinnor i 

Bangladesh och Indien. Detta för att få ökad förståelse för hur mikrolånsinstitutionerna 

påverkar kvinnornas beteenden och status i samhället.  Genom en systematisk översikt 

upptäcktes hur institutionernas, alltså mikrofinansinstitutionernas, satsning på kvinnor, 

förändrade kvinnors beteenden i samhället.  

Normativ institutionalism argumenterar för att institutioner influerar människors 

normer, intressen, identiteter och även trosuppfattningar. Hur påverkas då kvinnors beteenden 

och status av institutioner? I denna uppsats innebär institutioner mikrolångivare av alla slag 

(Lowndes, Marsh, & Stoker, 2018). Resultaten från den systematiska översikten analyseras ur 

Naila Kabeers självbestämmandedefinition, och för denna studie är det viktigt att ha i åtanke 

att det är just institutioner, i detta fall mikrofinansinstitutioner, som ligger bakom 

förändringarna som undersöks.  

 

2.2 Naila Kabeers definition på självbestämmandemakt  

Ordet empowerment, alltså självbestämmandemakt började användas på 1970 talet för att 

förklara utveckling, och syftade på fattiga människors utveckling att förverkliga sig själva och 

lyfta sig ut sin situation (Cheater, 1999). Översatt från engelskan betyder Empowerment 

ungefär att ”stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera egna mål och 

ta initiativ över sitt eget liv” (NE.se). I denna uppsats används Naila Kabeers definition av 
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självbestämmandemakt för att operationalisera kvinnors ökande eller minskande makt över sina 

egna liv, familjer och makt att kunna fatta beslut.  

Enligt Naila Kabeer (2001) kan man definiera begreppet självbestämmandemakt 

som förmågan att fatta beslut i förhållande till en tidigare oförmåga att göra detta. Det betyder 

också att kvinnor i det här fallet, innan de deltagit i mikrolånsprogram inte hade förmågan att 

fatta och implementera beslut självständigt men efter deltagandet fått förmågan att göra det. 

Besluten delas in i två kategorier utifrån hur viktiga de är för självbestämmandet. Dessa kallas 

första- och andra gradens beslut. Första gradens beslut handlar om stora, livsavgörande beslut 

som giftermål, antal barn, var familjen bor, barnens utbildning etc. Andra gradens beslut 

handlar om mindre beslut främst gällande hushållet som vilken tvål som ska köpas och vilken 

mat som ska inhandlas. Självbestämmandemakt enligt Kabeer innebär främst att personer kan 

fatta strategiska livsavgörande beslut i en kontext där hen tidigare inte kunnat det (Kabeer, 

2001).  

I konceptet självbestämmandemakt måste ordet makt också definieras. Kabeer 

menar begreppet makt innebär ”makten att göra ett val”. Hon definierar att man har ett val om 

det finns fler alternativ att välja mellan. För att ha ett eller flera val måste man ha tillgång till 

resurser, inverkan och åstadkommande menar hon (Kabeer, 2001).   

Oreström (2013) ger följande definitioner av Kabeers definition av val: Resource 

motsvarar uttrycken tillgång och resurs; agency är förmågan att (göra något), eller inverkan; 

achievements motsvarar åstadkommande bedrift, resultat eller insats Kabeer, 2001). Val 

innebär förmågan att fatta beslut, och detta innefattar även att det ska finnas alternativ att välja 

mellan. För att ha ett val måste en person kunna välja eller välja bort något i första- och andra 

gradens beslut. (Kabeer, 2001) 

 

2.3 Definition av Resurser, Inverkan & Åstadkommande 

Med resurser menas tillgängligt kapital, alltså material, socialt kapital och humankapital. Inom 

resurser krävs också att man har tillgång till resurserna. Tillgångsaspekten är viktig för 

kvinnligt självbestämmande eftersom den i praktiken avgör hur stor del av tillgängliga resurser 

som faktiskt kontrolleras av kvinnorna.  

Begreppet inverkan syftar här till kvinnans förmåga att formulera mål och 

drömmar och förmågan att uppnå dessa. Kabeer refererar alltså till beslutsprocessen, vilket 
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innebär de möjligheter personer har att utvecklas och ta sig dit de vill komma. Detta innefattar 

även ”känslan av att ha förmågan” som innebär hur personer uppfattar sig kunna företa sig 

något och nå sina mål. Något som inskränker individens förmåga att fatta beslut, är våld och 

hot om våld, vilket är anledningen till att artiklar har inkluderats om handlar om mikrolånens 

påverkan på våld i hemmet. (Kabeer, 2001)  

Den sista faktorn är åstadkommande, som innebär förmågan att uppnå ett föresatt 

mål, eller oförmågan att nå det, alltså vad personen lyckats med (ibid). Exempel på 

åstadkommande är exempelvis om kvinnorna har lyckats bli självförsörjande, har tagit sig in 

på arbetsmarknaden, lyckats skicka sina barn till skolan eller lyckats ta sig till en plats i 

politiken.  

Dessa tre dimensioner, resurser, inverkan och åstadkommande sammanvävda är 

vad som utgör ”makt att göra val”. Förbättras förutsättningarna i dessa tre dimensioner så har 

enligt Kabeer kvinnor fått ökat självbestämmande.  

Det ska läggas till att när familjers status eller ekonomiska situation förbättras, 

innebär det inte att kvinnorna fått ökat självbestämmande, utan detta innebär snarare att 

familjens tillgång till resurser ökat, men inte den kvinnliga individens status och 

självbestämmande. I vissa fall innebär familjens ökade resurser även kvinnans ökade resurser, 

men detta skrivs då ut. (Kabeer, 2001) 

 

2.3 Kabeers influens på nyare definitioner av självbestämmande. 

Kabeers definition på självbestämmande är visserligen snart 20 år gammal, men används i stor 

utsträckning i modern litteratur. Definitionen används framförallt i forskning om mikrolånens 

påverkan som används i detta arbete, på kvinnor i Bangladesh och Indien. Kabeer nämns av 

bland annat; Drolet (2010), Chari-Wagh (2009), Saravanan & Dash (2017) m.fl. Hennes 

definition får därför ligga till grund för vad som förstås som självbestämmande. 

Något som måste sägas är att uttrycket självbestämmande inte bara används i 

kvinnliga kontexter, utan inom i princip alla områden som handlar om att styrka en utsatt grupp, 

vare sig det är en etnisk grupp, klasstillhörighet eller en religiös grupp. Därför används ofta 

tilläggsord i litteraturen som kvinnlig självbestämmandemakt (female empowerment). I denna 

uppsatskontext kommer självbestämmandemakt alltid betyda kvinnlig självbestämmandemakt.  
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Självbestämmandemakt-begreppet som i denna studie definierats av Naila Kabeer 

(2001) är återkommande när man talar om att man måste stärka kvinnor, och ge dem mer status 

och självständighet. Det är utifrån denna definition som analyserna gjorts, och resultaten från 

de sammanfattade artiklarna tolkades. Även om artiklarna har använt lite olika definitioner på 

självbestämmande så gav de flesta svar som går att tolka genom Kabeers definition. Detta 

eftersom många artiklar visar på förändringar i beslutsfattande, tillgång till resurser och vad 

kvinnor faktiskt lyckas åstadkomma genom mikrolån. För att kontrollera relevansen i Kabeers 

snart tjugoåriga definition på självbestämmande har nyare definitioner från bland annat Aminur 

Raman (2013) och Förenta nationernas Sustainable Development Goals (2018) analyserats. 

Raman refererar direkt till Kabeer i sin artikel där han definierar att få självbestämmande, och 

Förenta nationens Sustainable Development Goals (2008) har också tydliga likheter med 

Kabeers definition. 

I begreppet självbestämmandemakt står som tidigare nämnt ordet makt i centrum. 

Dessa maktbegrepp sorteras i Kabeers (2001) definition in i de tre ovanstående kategorierna; 

resurser, och åstadkomna resultat. Rowland (1997) tas upp i Rahmans, et al., (2013) artikel där 

definitioner av makt går att sammanlänka med Kabeers. Rowland menar också att det finns fyra 

olika typer av makt; 1) makten över innebär kontrollerande makt, som beskrivs som 

valmöjligheten att vägra eller gå med på situationer, händelser, krav eller liknande. 2) Makten 

att, innebär att man har produktiva krafter man själv styr över. Det kan också innebära 

valmöjligheten att vägra eller acceptera situationer. 3) Makten med, innebär att man känner att 

gruppen tillsammans har makt att förändra och hantera problem tillsammans. 4) Makt inifrån, 

innebär emotionell styrka och tilliten till att alla människor har självrespekt, självförtroende 

samt respekt för sig själva och andra. Det är viktigt menar Rahman, et al., (2013), att man ser 

självbestämmande som mer än kvinnors möjlighet att delta i beslutsfattande. Insatser för att öka 

kvinnors självbestämmande måste nämligen också innehålla program som hjälper kvinnor att 

få ett bättre självförtroende och arbeta för att få bort sociala strukturer för att kvinnor ska bli 

mer självbestämmande. När kvinnorna saknar självförtroende saknas känslan av att ha 

förmågan (inverkan) att fatta och delta i beslut (Kabeer, 2001). Det är sociala strukturer, likt 

exempelvis purdahpraxisen, som framförallt påverkar kvinnors självförtroende (Rahman, 

2013). Rowland tar också upp tre ytterligare definitioner på Självbestämmande; personlig, 

rationell och kollektiv. Med personligt utvecklande menas avvecklandet av det strukturella 
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förtrycket som hindrar kvinnor på individnivå från att få självförtroende. Med rationell 

utveckling menas utvecklandet av förmågan att delta i argumentationer och kunna ifrågasätta 

och ändra hur relationerna personerna befinner sig i ser ut, och delta i beslut som fattas i 

förhållandet. Kollektiv utveckling syftar till förändringar i makten som man har att påverka de 

politiska strukturerna, och samhälleliga strukturer, kollektiva händelser och kollektiva 

samarbeten (Klasen & Schüler, 2011).  

 

2.3 Kritik mot begreppet självbestämmande 

När självbestämmande diskuteras i västerländsk forskning diskuteras om kvinnor i förtryck som 

behöver ta sig ur det med hjälp av västerländska värderingar. Det som inte tas i betraktande är 

att relationen mellan män och kvinnor på andra ställen i världen ser annorlunda ut (Rahman, et 

al., 2013), och att strukturer där mannen är överordnad kvinnan är normen och acceptabla, även 

enligt kvinnorna (Ali, 2014). Därför är det positivt för denna studie att Kabeers definition av 

självbestämmande är objektiv. Definitionen visar hur stor makt som kvinnan har eller inte har 

att bestämma, fatta beslut och förmågan välja, vilket är möjligt att mäta, utan att kvinnorna 

själva lägger en värdering i sin situation.  

 

2.4 Är självbestämmande kvantifierbar? 

Kvinnligt självbestämmande beskrivs enligt Charmes & Wieringa (2003) som en process, och 

bekräftar att maktrelationer inte endast bottnar i om personer är biologiska kvinnor eller män. 

Etnicitet, religion, klass, hudfärg med mera är minst lika avgörande och tyngande. 

Självbestämmande ses som en process som handlar om kvinnors medvetenhet, likt Kabeers 

definition, valmöjligheter, resurser, och utöver detta; röst, och deltagande.  Här refererar 

Charmes och Wieringa till Kabeer, eftersom alla dessa faktorer i processen bottnar i kvinnors 

förmåga och möjligheter att ta beslut över sina egna liv och senare även i hemmet (Charmes & 

Wieringa, 2003).  

Svårigheter att mäta självbestämmande är en tydlig kritik mot begreppet. Även 

när begreppet operationaliseras till de tre delarna, resurser, inverkan och åstadkommande kan 

det vara svårt att konkret undersöka dessa delar. Kabeer (2001) har förenklat hur mätningar 

kring självbestämmande kan göras. Hon menar att vi alla människor delar en rad grundbehov 

för att överleva och må bra. Kring dessa råder en generell konsensus och enligt henne är det 
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följande: tillgång till resurser såsom tillräcklig näring, kläder, rent vatten och tak över huvudet 

och inverkan såsom god hälsa, Föreligger det könsbaserade skillnader i tillgången till basbehov 

kan det konstateras att det finns någon form av ojämlikhet, och forskning säger att det i störst 

utsträckning är kvinnorna som är förlorarna (Kabeer, 2001). Det är även vanligare att dessa 

ojämlikheter finns och förstärks där grupper redan har brist på medel att uppfylla sina basbehov, 

oftast i fattiga, rurala områden. Detta är lite problematiskt eftersom det betyder att kvinnor med 

högre status, från urbana områden, och som kommer från länder där det finns tillgång till alla 

dessa basmaterial inte syns i forskningen (Kabeer, 2001). Denna studie är nästan uteslutande 

fokuserad på kvinnor och hushåll som befinner sig under fattigdomsgränsen i rurala Indien och 

Bangladesh. Det som också ofta överses är om det är just kvinnorna som påverkas mest av 

fattigdomen. När försök gjorts för att undersöka ojämlikheter mellan könen speciellt i södra 

Asien användes ofta faktorer som skillnader i förväntad livslängd mellan könen, barnafödande 

per kvinna, eller barnens näringsintag. Detta kunde dock också vara missvisande. Exempelvis 

gjordes studier i bland annat Guinea där man kommit fram till att kvinnorna var jämställda med 

männen genom mätningar av barnens näringsintag och jämförelse mellan kvinnan och mannens 

livslängd, etc. men när hushållen undersöktes kvalitativt om arbetsbördan i hemmet, 

synliggjordes det att kvinnor har mycket större ansvarsområden att ta hand om i hushållet (ibid). 

Det är dock genom Kabeers definitioner av självbestämmandefaktorer kartläggs, faktorer som 

andra studier missar, såsom beslutsfattande makt, tillgång till resurser och hur kvinnorna hade 

möjlighet att påverka sina egna liv. Det är därför viktigt att se till alla funktioner i Kabeers tre 

faktorer för självbestämmande när man undersöker om kvinnor har makt, eftersom den tar 

hänsyn till hur mycket makt som kvinnan har i hemmet. (Kabeer, 2001) 

 

2.5 Kabeer i Human Developmental Goals 

Något som verkligen stärker legitimiteten i Kabeers självbestämmandeteori är hur mycket av 

hennes definitioner som går att hitta i FN:s Human Developmental Goals. I Human 

Development Goals, Mål: 5 Achieve gender equality and empower all women and girls, (2019) 

syns spår av Kabeers definition på självbestämmandemakt. I princip går varje mål ut på att göra 

kvinnor till en mindre utsatt grupp och ge dem mer makt och självbestämmande, och minska 

våldet och utnyttjandet av kvinnor. Här följer utvalda mål ur FN:s Human Developmental Goals 

i relation till Kabeers definitioner på självbestämmandemakt: mål 5.4 som ämnar att erkänna 
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och värdesätta det obetalda arbete kvinnor gör, genom att bygga bättre sociala institutioner för 

att underlätta för kvinnor och dela upp hemarbetet mellan könen och se till att samhället också 

kan avlasta kvinnor. Här går det att identifiera inverkan, eftersom man vill satsa på att ge 

kvinnor förmågan att yrkesarbeta, få avlastning från barn (för att få tid att spendera på något de 

själva väljer), och att kvinnorna inte måste göra allt arbete i hemmet, och till följd av det 

sistnämnda få tid åt annat, exempelvis inkomstgenererande aktiviteter eller att hälsa på vänner 

och familj. På så sätt ge kvinnor ett alternativ till att stanna hemma och ta hand om hushållet. 

Mål 5.5 är som tagen ur Kabeers idéer kring vikten av deltagande i viktiga beslut. Målet säger 

att man ska sträva efter att alla kvinnor ska delta på varje nivå av beslutsfattande, från 

hushållsnivå till politisk och ekonomisk nivå (UN.org, 2000). Grunden av självbestämmande 

är att kunna delta i beslutsfattande enligt Kabeer (2001). Mål 5.3 att man ska motverka skadliga 

verksamheter som barnäktenskap och kvinnlig könsstympning och 5.6 att erbjuda reproduktiv 

hälsa och utöka tillgången till preventivmedel är alla mål som till en början inte tycks ha så 

mycket med valmöjligheter att göra. Det är dock en stor del i Kabeers definition som säger att 

kvinnor måste få tillgång till reproduktiv hälsa för att kunna säga att de har tillgång till en 

kvantitet av resurser som ger dem möjlighet att välja mellan dem.   

Barnäktenskap och könsstympning är också något som tar bort förmågan att fatta 

beslut. Kvinnan får då inte bestämma vem hon ska gifta sig med eller ha sex med. Detta tar bort 

kvinnans förmåga att eller inflytande i beslut. 5.A förmedlar att reformer bör fokusera på att 

kvinnor ska få tillgång till resurser, specifikt ekonomiskt kapital och ägarskap, finansiella 

organ, arv och naturtillgångar (UN.org, 2000). Alla mål går att koppla till att förstärka kvinnors 

resurser, eller åstadkommande, vilket gör att Kabeers definition, trots sin relativt höga ålder 

även är relevant idag. Av denna anledning analyserades artiklarna utifrån Kabeers definition på 

empowerment. Kabeers definition är väldigt övergripande och generaliserande och det går att 

hitta spår av den i nästan varje ny definition av självbestämmande. Detta gör att den enkelt kan 

appliceras på flera olikt utformade studier, och gör studierna jämförbara. I GEM indexet, GEI 

indexet, WEFs index och FN:s mål för hållbar utveckling har alla gemensamt att de försöker 

besvara samma frågor som Naila Kabeer (2001) ställer kring om kvinnorna har tillgång till 

resurser, inverkan och åstadkommande.  

 



Stella Jobin 

Umeå Universitet  

2019-04-09 

Internationell Kris- och konflikthantering  

 12 

2.6 Kabeer i systematiska översikten  

Föregående avsnitt förklarar hur Kabeers teori om självbestämmande går att hitta i definitioner 

av självbestämmandemakt som är globalt accepterade. Av denna anledning användes Kabeers 

definitioner av bestämmande makt; tillgång till resurser, inverkan och åstadkommande i denna 

systematiska översikt. Genom att ha dessa tre definitioner som utgångspunkt gick det att dra 

slutsatser från många olika studier, och studierna blev jämförbara med varandra. Studierna kom 

ofta fram till resultat som kunde tolkas ur Kabeers teori, exempelvis kom flera studier fram till 

att kvinnornas resurser ökade i och med att socialt kapital räknades som en resurs enligt 

Kabeers definition. (Kabeer, 2001) 

Kapitel 3. Metod & Material  

I detta kapitel redovisas metoden för den systematiska översikten som genomförts av 

studierna. 

 

3.1 Studiedesign 

Länderna Bangladesh och Indien valdes ut på grund av att mycket forskning kring ämnet 

mikrolån har gjorts i området. Länderna ligger geografiskt nära varandra och delar mycket av 

sin historia. Länderna har gemensamt att kvinnor diskrimineras och har sämre förutsättningar i 

rurala områden än män (Chowdhury, 2015., Newransky, et al., 2014). De är båda länderna är 

patriarkala, traditionsbundna länder, vilket ligger bakom samhällsstrukturerna som är så 

begränsande för kvinnorna i områdena. Länderna har även liknande klass- eller kastsystem och 

har båda områden dominerade av muslimer och hinduer (Newransky, et al., 2014 m.fl). 

Anledningen till att två länder valdes var för att bredda perspektivet för studien. Resultat från 

endast ett land riskerade att endast säga något om hur mikrolån fungerar precis där och riskerade 

då att visa exempelvis hur mikrolån fungerar i muslimska minoriteter, och viktig information 

skulle gått förlorad. Resultat från fler länder gjorde att resultaten kunde generaliseras bättre och 

bidra till en större förståelse. Att länderna liknar varandra så mycket gjorde förstås att studien 

inte gav svar på hur mikrolån fungerar i exempelvis Sverige, men det bidrog trots det till 

forskningsfältet, speciellt gällande kunskaper om rurala Bangladesh och Indien. I de rurala 

områdena i Indien och Bangladesh råder det liknande traditioner och normer, som i stor 

utsträckning begränsar kvinnor genom att kvinnorna inte anses böra ta del av arbetslivet, och i 
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vissa delar helst inte ens lämna huset (Ahmed. et al., 2011d., Mohindra et al., 2008). Detta 

gäller muslimska områden lika väl som hinduiska- och dalitområden. Den huvudsakliga 

gemensamma nämnaren var att kvinnor som bor på den Bengaliska- eller Indiska landsbygden 

är den mest sårbara och utsatta gruppen kvinnor i länderna (Mohindra et al., 2008., Newransky, 

et al., 2014., Ahmed, et al., 2011c m.fl.).  

 

3.2 Systematisk översikt – Systematic Review 

Denna studie är en strukturerad litteraturstudie också känt som systematiska översikter, eller 

systematic review som det också kallas för att få en omfattande uppfattning gällande hur 

mikrolån påverkar kvinnors självständighet och status, och den allmänna jämlikheten i länder 

där mikrolån riktade till kvinnor implementerats. Systematisk översikt innebär att existerande 

forskning samlades in och genom sållning sorterades relevanta data för att bedöma vilket 

material som ska analyseras på en djupare nivå. En systematisk översikt innebär att data från 

(helst samtliga) forskningsresultat inom ett specifikt ämne analyseras och sammanställs. Det är 

viktigt att varje steg i forskningsprocessen dokumenteras noggrant (Forsberg & Wengström, 

2016). 

För att en systematisk översikt ska kunna vara legitim hävdar vissa forskare, som 

Manchikant att alla artiklar inom ämnet bör redovisas och inkluderas. Detta är något som tas 

hänsyn till, men inte är genomförbart på grund av begränsningarna i tillåtna sidantal (ibid). 

Istället för redovisning av artiklarna nämndes de inkluderade artiklarna i empiriavsnittet. 

Tidsbegränsningen för uppsatsskrivandet var sådant att fler databaser än Scopus inte kunde 

användas, och fler artiklar inte kunde gås igenom systematiskt. Antalet deltagare, 1 person, i 

uppsatsskrivandet var också signifikant i avgränsningen i arbetsmaterialet, eftersom för mycket 

material hade gjort det oöverskådligt för en ensam person.  

Sökmotorn som användes för studien är Scopus databas. Genom att endast 

använda Scopus försvann eventuella relevanta data, men Scopus är en databas som innehåller 

ca 3 750 vetenskapliga artiklar och 166 000 böcker och andra referenser. Detta breda utbud gör 

att även om viktiga data gick förlorade i sållningen, så finns det tillräckligt med empiriskt 

material för att ändå kunna dra en generell slutsats. Scopus databas valdes eftersom den har 

tillgång till ett stort antal av världens vetenskapliga artiklar i ett stort antal genrer, från medicin 

till samhällsvetenskap. Databasen är väldigt behändig och det går fort att genom dess 
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sökfunktion redan i ett tidigt skede sålla ut artiklar som är irrelevanta för studien som man 

ämnar göra (Scoous.com 2019). För att hålla antalet artiklar i en överskådlig skala sållades 

artiklarna ut efter en del faktorer som återges senare i metodavsnittet. Scopus publicerar 

vetenskapliga artiklar som publicerats via vetenskapliga institutioner (ibid).  

Hade studien genomförts av fler än en person hade det varit aktuellt med fler 

databaser, men med tanke på tidsramen för denna studie användes endast Scopus. Sållningen 

skedde i omgångar tills bara de mest relevanta artiklarna fanns kvar (Forsberg & Wengström, 

2016).  

 

Sållningar 

Sållning 1: Scopus 

”Microcredit” AND ”Women” AND ”Bangladesh” 75 Träffar 

”Microcredit” AND ”Women” AND ”India” 53 Träffar 

 

I sållningsomgång 1 matade jag in sökorden ”Microcredit” ”Women”, ”Bangladesh” eller 

”India” och dokumenterade alla sökträffar. Detta för att få fram relevanta resultat utifrån min 

forskningsfråga (ibid). Förutsättningarna för att göra en systematisk översikt, att det skulle 

finnas mycket material att arbeta med, var alltså mycket goda (ibid).  

Sållning 2: 

Under den 2: a sållningsomgången använde jag mig av Microsoft Word, där jag klistrat in alla 

artiklar. Sedan använde jag mig av nyckelord som orden ovan; ”Microcredit”, ”Microloan”, 

”Microfinance”, ”Women”,”Woman”, ”Female”, ”Bangladesh”, ”India” och ”Empowerment”. 

Titlar som inte innehöll något av de ovanstående orden sorterades bort enligt Forsberg och 

Wengströms rekommenderade riktlinjer för systematisk översikt (ibid).  

Anledningen till att just dessa ord valdes var dels för att minska kvantiteten, 

eftersom det annars skulle bli för oöverskådligt, dels för att sortera bort de artiklar som inte var 

relevanta för studien. Viss information gick på detta sätt förlorad, eftersom alla artiklars 

relevans inte gick att avgöra endast på artikelns titel, men de viktigaste och mest relevanta 

artiklarna gick däremot inte förlorade. Detta påverkade kvalitén och resultatets trovärdighet 

negativt, men är dessvärre begränsningar som inte gick att komma runt (ibid).  

Sållning 3: 
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I sållning 3 sorterades alla artikeltitlar bort som inte innehöll orden ”microcredit”, 

”microfinance” eller ”microloan”. Detta med anledning till att alla artiklar som valdes ut gärna 

borde likna varandra innehållsmässigt för att vara jämförbara och relevanta, och för att minska 

antalet artiklar för att kunna gå igenom allt material inom den tidsram som fanns till förfogande.  

Därefter sorterades artikeltitlarna in i kategorier beroende på vilket land de handlar om. 

Kategorierna var ”India” och ”Bangladesh”. Dubbletter sorterades också bort.  

Sållning 4:  

I sållningsfas 4 lästes abstracts för att undersöka vilka artiklar som kunde tänkas svara på frågan 

Hur påverkas kvinnors självbestämmande makt av mikrolån i Indien eller Bangladesh. För att 

göra detta på ett systematiskt sätt var forskningsfrågan viktig att ha i åtanke. Varje abstract som 

på något sätt gav svar på hur kvinnor vann eller förlorade någonting i samband med tillgången 

till mikrolån blev inkluderade (ibid).  

India 14 Träffar 

Bangladesh 16 Träffar 

Sållning 5:  

Artiklarna lästes igenom och sammanfattades för hand, för att undersöka om det fanns några 

tydliga likheter, olikheter eller mönster i texterna för att påbörja första steget i metaanalysen 

som förklaras nedan (ibid). Författarna till artiklarna granskades också för att undersöka 

legitimiteten hos dem, och alla författare hade koppling till universitet, eller stora etablerade 

akademiska förlag. Studierna som inkluderas i denna systematiska översikt har varierat mellan 

att ha 100 till 1000 personer som deltagit i undersökningarna, men till största delen varierade 

deltagandet mellan 100 och 400 deltagare. Områdena som undersökts i den tidigare forskningen 

ansågs också som jämförbara eftersom de primärt avsett rurala områden.  

Vad som ska läggas till är att artikelkällan Lipi, (2001) endast genomförde en 

studie på 9 personer, vilket gjorde att studien var svår att jämföra med resten av studierna som 

haft mycket större material. Anledningen till att studien får kvarstå i denna systematiska 

översikt är att den inte talar emot andra resultat, och bidrar till en ökad förståelse. Den skrevs 

aldrig som ensam källa, utan användes endast för att styrka andra forskares resultat.  

Sållning 6:  
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Artiklarna kategoriserades utifrån gemensamma nämnare. Dessa kategorier valdes ut utifrån 

resultaten studierna kommit fram till. Detta är för att få en tydlig bild om och hur kvinnor fått 

större självbestämmandemakt, utifrån Kabeers definition (2001) genom att de fått mikrolån.  

 

3.3 Metaanalys:  

Till slut genomfördes en metaanalys som går att hitta under slutsatskapitlet som grundar sig i 

Forsberg och Wengströms metaanalysmetod. Metaanalys är en sammanslagning av tidigare 

studier för att identifiera små skillnader och likheter som ensamma i studien inte verkar 

signifikanta, men tillsammans med andra studier manifesteras mönster som vidare går att 

analyseras (Forsberg & Wengström, 2016). Studier i de inkluderade artiklarna har exempelvis 

påvisat olika grader av osäkerhet kring frågor som kunnat bekräftas eller förkastas med hjälp 

av andra inkluderade artiklar (ibid). Det bidrar till en högre vetenskaplig kvalitet och resultaten 

får ett starkt bevisvärde (ibid). I resultatet av sammanställningen av artiklarna undersöktes om 

mikrolån ökar kvinnors möjlighet till att delta i beslutsfattande, genom att se om deras resurser, 

inverkan och åstadkommande ökat i samband med att de fått tillgång till mikrolånsinstitutioner. 

Analysen gjordes med den feministiska institutionalismen som bakgrund, eftersom 

undersökningen vill svara på hur mikrolånsinstitutioner påverkat kvinnors självbestämmande i 

Bangladesh och Indien. Frågan besvarades utifrån Kabeers definition på 

självbestämmandemakt för att ge en förenklad operationalisering av självbestämmande, men 

även ge ett tydligt svar på om och hur mikrolånsinstitutioner påverkar kvinnors 

självbestämmande. Resultaten av den systematiska översikten delades sedan in i kategorier 

efter Resurser, Inverkan och Åstadkommande för att analysera på vilka sätt 

mikrofinansinstitutioner bidragit till kvinnors självbestämmandemakt och var det finns 

eventuella brister i idéen om mikrofinansiering. Detta eftersom de tre delarna tillsammans kan 

avgöra hur kvinnors självbestämmandemakt påverkats.  

Resultat som varit alldeles för avvikande från övriga resultat sorterades bort under 

slutsatsen och resultaten av den systematiska översikten. I första hand analyserades likheter 

mellan länderna, eftersom olikheter är enkla att hitta, men inte gav någon generaliserad 

översikt. Resultaten varierade för övrigt mellan olika delar av länderna som undersökts, men 

uppsatsen ämnar synliggöra de gemensamma strukturerna och mönstren som generellt kan säga 

hur mikrolån påverkar kvinnors självbestämmande i Indien och Bangladesh.  
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Resultat som endast en eller två artiklar har kommit fram till har redovisats endast om de andra 

källorna inte motbevisat sagda resultat på något sätt. 

Kapitel 4. Empirisk metaanalys 

Detta kapitel är en sammanfattning och analys av studier om mikrolånens påverkan på 

kvinnors självbestämmande i rurala Indien och Bangladesh.  

 

4.1 Kort översikt 

Enligt Naila Kabeers definition av självbestämmande krävs det att en kvinna gått från att ha 

mindre beslutsfattande makt, till att i en större utsträckning kunna fatta och delta i beslut. Som 

tidigare nämnt ingår det tre korrelerande faktorer som utgör Makt; resurser, inverkan och 

åstadkommande, med förmågan att välja som grundfaktor. Följande artiklar har lästs med dessa 

faktorer i åtanke för att kartlägga effekterna mikrolån har haft på kvinnors självbestämmande, 

alltså hur kvinnors tillgång till resurser, inverkan och åstadkommande påverkats av tillgången 

till mikrolån.  

De mest framträdande mönstren som kunde påvisas var för det första att 

mikrolånsinstitutioner genererade ett socialt kontaktnät mellan kvinnor, och gav dem en 

plattform där de utan inblandning av män kunde diskutera sin tillvaro, klass- och 

kasttillhörighet, religion, svårigheter som följer födseln av döttrar etc. För det andra går 

mikrolån som riktas till kvinnor ofta till familjens företag, som oftast ägs av männen, och inte 

genererar kvinnliga egenföretagare i den mån det var avsett. För det tredje var de flesta 

artiklarna överens att mikrolån i sig självt inte var en magisk lösning på fattigdom bland 

kvinnor, eller ett sätt att snabbt och smidigt nå jämlikhet mellan könen, utan att det var andra 

faktorer som spelade in minst lika mycket, om inte mer. Resultaten från denna studie kommer 

att diskuteras längre fram.  

I de följande avsnitten sammanställs de mest relevanta parametrarna för de båda 

länderna och därpå en redovisning av de resultat som hittades under den systematiska 

översikten kring hur mikrolån påverkar kvinnors självbestämmande makt utifrån Kabeers 

resurser, inverkan och åstadkommande. 
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4.2 Indien 

4.2.1 Resurser 

Majoriteten av studierna som ingår it denna systematiska översikt visar att resurser (tillgångar) 

på ett eller annat sätt ökar igenom kvinnors tillgången till mikrolån i Indien. I åtta av de 14 

indienbaserade artiklarna har man kunnat visa hur kvinnornas lån används och hur pengarna 

kommer till användning. 

 

4.2.1.1 Var hamnar pengarna? 

 Antoniello (2015) menade att ungefär 1 % av alla kvinnor som tar ut mikrolån 

lyckas bygga inkomstgenererande företag. Lånen gick utöver detta till hushållskonsumtion, där 

männen hade den preliminära beslutande makten. I de flesta fall är det familjen eller maken till 

låntagaren som blir den faktiska mottagaren av bidragen (Antoniello, 2015., m.fl.). Männen i 

hushållet använder i stor utsträckning lånen för att bygga upp eller investera i sina egna företag 

(Pal & Dutta, 2015 m.fl.). Mikrolånen bidrar på så vis till hushållets inkomst och resurser, 

vilket enligt Kabeers teori skulle kunna vara en indikator på att kvinnorna också får fler 

tillgångar, och leda till ökad förmåga att välja och fatta beslut. Det vill säga makt över hushållet 

och sina egna liv. Problemet är att tillgången till resurserna saknas när pengarna lämnat 

kvinnornas händer och gått till mannens istället. Männen är de enda i hushållet som har tillgång 

till resurserna kvinnorna tar hem. Hur mycket kvinnornas beslutsfattande över tillgångar ökade 

varierade mellan studierna. Antoniellos (2015) studie visade till och med att mikrolånen inte 

bara går till hushållet och livsnödvändiga inköp, utan också lyxkonsumtion som männen 

kontrollerar, som TV, nytt golv i hemmet eller motorcyklar. Detta trots att hushållen ibland 

saknar rinnande vatten och fungerande latriner (Antoniellos, 2015., Garikipati, 2011).  

Mikrolån som inte gått till anhöriga män går till stor del till att avbetala större lån, 

barnens skolgång, mediciner och vardagskonsumtion där kvinnor i regel får större 

beslutsfattande makt. Till viss del ökar detta kvinnors självbestämmandemakt, eftersom 

kvinnorna får medlen att i större utsträckning kunna välja vad som ska konsumeras (Marbán-

Flores, 2011), men makten begränsas av familjens basbehov som måste mötas, vilket ofta 

innebar att det inte finns mycket resurser kvar åt kvinnans behov, vilket gör att kvinnor trots 

resurser saknar valmöjligheter.  
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Kvinnorna blir alltså sällan rikare individer, men hela hushållets ekonomi och 

kvinnornas makar blir ekonomiskt tryggare, och blir därigenom starkare hushåll. Det har 

dokumenterats att familjer lyfts ur absolut fattigdom och mikrolånen har sällan ansetts ha 

negativ inverkan på kvinnors självbestämmande (Garikipati, 2011., Kapila, et al., 2016).  

Mikrolån har visat sig kunna göra att kvinnor får lite mer beslutsfattande makt när 

det handlar om var hushållets resurser hamnar. Detta berodde enligt några studier eventuellt på 

att de kommer närmre en status som försörjare (mannens status) i familjen (Kayser, et al., 2009., 

m.fl.). När det kommer till resurser menar Kabeer (2001) att det är minst lika viktigt att 

personen i fråga har tillgång till resurserna som att resurserna existerar för att 

självbestämmande ska kunna förbättras. I flera studier har kvinnorna fått större kontroll över 

främst hushållsutgifter, barnens skolgång, medicin och kontroll över sin egen inkomst 

(Davidson & Sanyal, 2017., Mukherjee & Kundu, 2017). Just denna ökade tillgång till resurser 

är viktig för kvinnor ska få självbestämmandemakt enligt Kabeer (2001).  

 

4.2.1.2 Förstärkning av existerande könsnormer 

Pal & Dutta (2015) menar att risken finns att existerande könsroller förstärks och kvinnornas 

redan tunga arbetsbörda ökar ytterligare då deras ansvar som hushållerskor även innefattade 

inkomstgenererande uppgifter i samband med mikrolån. På detta sätt blev kvinnor eventuellt 

exploaterade på ett sätt som överskuggar vinsterna av tillgångarna (ibid). Kabeer (2001) menar 

att självbestämmande även innefattar hur resurserna erhålls, och om det sker på kvinnornas 

bekostnad, vilket bland andra Pal och Dutta (2015) dokumenterat, går det inte att konstatera att 

kvinnornas självbestämmande gynnas. Kvinnornas kontroll över resurser, ökade inte, utan 

istället har pengarna, och kontrollen över pengarna direkt gått till maken. Kvinnorna utnyttjades 

således för att få ut pengarna (ibid). I 11 av studierna har i någon form kommit fram till att 

kvinnors tillgång till resurser har ökat och kvinnorna därför blivit mer självständiga genom 

detta. Sällan har ökningen varit kraftig och i inget fall har kvinnorna fått full kontroll och 

tillgång till resurser de fått genom mikrolån (Marbán-Flores, 2011., m.fl). 

 

4.2.1.3 Ensamstående kvinnor 

Kvinnor i rurala Indien som står utan makar hade det svårare att komma in på arbetsmarknaden 

gick att konstatera. Detta berodde på att de sällan kan använda resurserna de fick från 
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mikrofinansinstitutionerna eftersom valmöjligheterna var begränsade för dem. Kvinnorna 

tvingades använda pengarna från lånen till livsnödvändig konsumtion av medicin, till 

avbetalning av skulder eller barnens skolgång (Pal & Dutta, 2015 m.fl.). Att ha makt över 

resurser innebär enligt Kabeer (2001) att det finns alternativ i vad som konsumeras, och att 

personen kan välja vad hen ska göra med resurserna. Om en person inte har ett val var 

resurserna hamnar så har hen ingen makt över dem (Kabeer, 2001). Om det inte finns något 

alternativ till hur pengarna används innebär det att tillgången till mer resurser inte är innebär 

ökad självbestämmandemakt. Änkor och lämnade kvinnor har visserligen full tillgång till lånen, 

och kontroll över var pengarna hamnar, men eftersom det saknas valmöjligheter för kvinnor att 

kunna inhandla och investera hur de vill, så går det inte att säga att tillgången till resurser ökar 

självbestämmandet i det avseendet (Kabeer, 2001., Pal & Dutta, 2015). På vilket sätt detta 

hindrar kvinnors självbestämmande makt återkommer jag till under rubriken Inverkan.  

 

4.2.1.4 Socialt kapital 

Begreppet resurser innebär inte bara materiella tillgångar utan också socialt kapital (Kabeer, 

2001). Socialt kapital innebär kvinnornas kontaktnät och vänskapskrets. I Indien har 

mikrolånsinstitutioner ofta tagit formen som självhjälpsgrupper (förkortning; SHG), där 

kvinnor sparar, investerar, lånar och utbildas tillsammans (Chari-Wagh, 2009). Även om vissa, 

som Antoniello, (2015) hävdar att sociala strukturer inte påverkas, så har många andra forskare 

konstaterat att kvinnors sociala kapital ökat kraftigt när kvinnor samlats i 

mikrofinansinstitutioner och SHG:s (Chari-Wagh, 2009., Mukherjee & Kundu, 2017., Moodie, 

2008., Saravanan & Dash, 2017., m. fl.). Saravanan & Dash (2017) påpekar framförallt vikten 

av det sociala sammanhanget för kvinnors välmående och gemenskapen som skapas. Kvinnorna 

stöttar varandra emotionellt och ekonomiskt, och blir en starkare, tryggare grupp (Lombe, et 

al., 2012., Kayser, et al., 2009 m.fl). Denna förändring i tillgång till socialt kapital kan också 

tolkas utifrån Kabeers definition på självbestämmandemakt, som att kvinnorna blir mer 

självständiga bara av att ha det sociala sammanhanget och kan ta hjälp av varandra. Bara det 

faktum att de har ett socialt kapital jämfört med före mikrolånen där det sociala kapitalet bestått 

av familjen och släkten visar att kvinnorna fått ökad självbestämmandemakt.  
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4.2.2 Inverkan  

Kvinnorna som deltagit i mikrolånprogrammen i Indien har sällan upplevt någon förändring i 

vilken inverkande makt de har, vilket innebär förmågan att måla upp och nå mål som beskrivits 

tidigare. Det finns två former av inverkan som är viktiga, och det är känslan av inverkan och 

faktiskt inverkande makt (Kabeer, 2001). Det råder sociala strukturer och normer över kvinnor, 

speciellt i de rurala delarna av Indien, som innebär att kvinnans roll inte den försörjande utan 

den omhändertagande (Newransky, et al., 2014). Det ligger dessutom en skam över att vara 

ensam kvinna, vilket också gör det svårt för kvinnor att få plats på arbetsmarknaden (ibid). 

Newransky, et al., (2014) och Kayser, et al.,(2009) menar att svårigheterna för kvinnor att 

investera lånen i inkomstgenererande aktiviteter beror på att det råder ett stigma och en skam 

kring kvinnor som måste försörja sig själva. Det är svårt för rurala kvinnor att bli synliga på 

arbetsmarknaden och ofta vägrar män att köpslå med dessa kvinnor (ibid), eftersom det anses 

skamfyllt. Detta stigma kring kvinnor och oviljan av samhället att acceptera dem, minimerar de 

redan marginaliserade kvinnornas inverkan på sina liv. Det rådde dock inte en konsensus bland 

studierna. Exempelvis Mukherjee & Kundu (2017) kom fram till att kvinnors inverkan ökade, 

även utanför familjen höjdes deras status. Kvinnor fick i större utsträckning delta i lokalpolitik 

och utöver att den faktiska inverkan de hade ökade, så ökade även känslan av att ha inverkan 

hos kvinnorna. Även Mukherjee & Kundu (2017) kunde trots dessa positiva resultat bara hålla 

med övriga studier som kommit fram till att könsmaktsordningen i hushållen knappats 

påverkats, och männen fortsatte dominera de finansiella besluten i hushållen och i politiken. 

Varken kvinnornas första- eller andra grads beslutsfattande påverkades av tillgången till 

mikrolån.  

 

4.2.2.1 Utbildning  

Mikrolånsprogrammen i Indien fokuserar direkt på att öka kvinnors förmåga att planera och 

sätta upp mål för sig själva och sina familjer, och inkluderar i regel alltid utbildningar i hur man 

använder och investerar pengar, men även i andra livskunskaper (Marbán-Flores, 2011). I och 

med mikrolånen fick kvinnorna utbildning. Utbildningen handlade oftast om hur pengar kunde 

investeras på ett inkomstgenererande sätt och hur man sköter ett företag. Utbildningarna 

inkluderade dessutom kurser som ökade läskunskaperna (Ahmed, et al., 2011d). Genom 
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utbildningen och utbytet med andra kvinnor fick kvinnorna ett bredare perspektiv på 

verkligheten, och kan på så sätt få idéer och inspiration att sätta mål som aldrig annars hade 

fallit dem in (Kayser, et al., 2009). Genom utbildningarna SHG:s erbjuder gavs kvinnorna också 

kapaciteten att starta och bygga upp företag och genom finansieringen får de en förmåga att 

använda för att upprätthålla företaget (ibid). Kvinnornas ökade utbildning skulle kunna vara en 

indikator att deras inverkan på sina liv ökade. Som tidigare nämnt startades egna företag endast 

av 1 % av låntagarna i Indien (Antoniello, 2015). 

 

4.2.2.2 Status i familjen 

Pal & Dutta (2015) och Kapila, et al., (2016) fann i deras studie att mikrolånen förstärkte 

kvinnors anseende och respekt i familjen. Detta är relevant för kvinnors inverkan på familjen, 

eftersom det gör det mer troligt att kvinnan får större kontroll över tillgångar och därigenom 

förmågan att drömma och planera sin tillvaro. Det som händer är att den ökade respekten och 

anseendet från familjen stärker känslan av att ha förmåga att göra förändringar, vilket är viktigt 

för självbestämmandet (Kabeer, 2001).  

Visserligen förändrades kvinnors inverkan på hushållen och sina egna liv 

egentligen inte avsevärt i praktiken, men det som gick att notera i nästan alla studier var att 

känslan av kontroll och makt ökade, alltså förmågan att sätta mål och uppnå dessa. ”Förmågan 

att” påverkade respekten kvinnor hade för sig själva och respekten mot dem i familjen ökade, 

tillsammans med ökad kunskap som stärkte kvinnors kapacitet att sköta och driva företag. 

Självbestämmandemakt enligt Kabeers definition ligger som nämnts i förändringen från 

maktlöshet till kapacitet, vilket är något som har ökat i och med mikrolån. Dock var 

förändringarna i kvinnornas inverkan, eller ”förmåga att” inte stora, vilket alla artiklar i princip 

lägger stor vikt vid att poängtera (Newransy, 2014., Saravanan & Dash, 2017., Moodie, 2008., 

Mukherjee & Kundu, 2017., m.f.).  

Det allmänna välmåendet hos rurala kvinnor i Indien ökade också med i att de 

fick tillgång till mikrolån menar flera av forskarna, bland annat Kayser, et al.,(2009) och 

Marbán-Flores (2011) m.fl. Detta tolkades enligt Kabeers definition av självbestämmandemakt 

som del av kvinnors ökade förmåga att påverka sitt liv, eftersom en bättre psykisk och fysisk 

hälsa bidrar till att det finns plats i livet för att kunna planera och drömma om en framtid.  
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4.2.3 Åstadkommande  

Andelen kvinnor som faktiskt lyckades skapa egna inkomstgenererande företag är mycket liten. 

Investeringarna gick oftast till familjens företag, vilka sköttes av mannen i hushållet. Som 

nämnt beskrev Antoniello (2015) att det endast var ungefär 1 % av alla kvinnliga låntagare som 

lyckats bli självförsörjande. Ett annat generellt åstadkommande som gick att utläsa var mycket 

relaterad till resurser. Kvinnorna får åtminstone medel att kunna ta beslutet att skicka sina barn 

till skolan.  

Moodie (2008) och två andra forskare hittade bevis för att kvinnorna fick större 

plats i lokalpolitiska beslut och större beslutsfattande makt i familjen. Detta var dock inte en 

unison slutsats utan exempelvis Mukherjee & Kundu, (2017) menade att medan den sociala 

makten kanske ökade i viss mån, så förändrades inte maktstrukturerna i hemmet över huvud 

taget. Antoniello (2015) kom till och med fram till att existerande könsnormer stärktes av 

mikrolånen.  

 

4.2.4.1 Slutsats – Indien  

För att sammanfatta hade mikrofinansinstitutioner en främst påverkan på resurser och kvinnors 

inverkan. Institutionerna var även effektiva i att hjälpa familjer att bli starkare, men sällan 

individuella kvinnor, eftersom lånen oftast hamnade i männens händer. Den största vinsten som 

kvinnorna gjort med mikrolån var det sociala kapitalet, som påverkade kvinnornas fysiska och 

psykiska hälsa samt gav dem en plattform att diskutera sina problem, behov, idéer och 

ideologier på. Kvinnorna i studierna har ofta åstadkommit mer makt i samhället och i hemmet. 

De har lyckats nå högre positioner i politiken och en väldigt liten andel kvinnor har faktiskt 

blivit självförsörjande. Även om endast en liten andel kvinnor lyckats bygga 

inkomstgenererande företag, så har de fått större möjligheter att välja vart pengarna ska gå. 

Ökad självbestämmandemakt innebär en förbättring i resurser, inverkan och åstadkommande, 

och därmed kapaciteten att göra val. Medan resultaten skiljde sig åt i hur mycket 

självbestämmande kvinnorna fått ut av tillgången till mikrolånen, går det inte att bestrida att 

kvinnorna i någon mån blivit mer självbestämmande i nästan alla studier. Även om det krävs 

mycket större och fler insatser för att kvinnorna ska bli jämställda männen i dessa områden, är 

mikrolån i Indien ett positivt hjälpmedel för att ge kvinnor större självständighet och 
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självbestämmande. Många forskare var dock överens över att det krävs ökad utbildning för 

kvinnor, fler jämställdhetsåtgärder och främst att de sociala strukturerna förändras för att höja 

kvinnors status i de studerade områdena. Detta återkommer under diskussionen.  

 

4.3 Bangladesh  

Det var i Bangladesh som en av de första mikrofinansinstitutionerna introducerades genom 

Nobelfredspristagaren Muhammad Yunus Grameen Bank 1976 (NE.se). Sedan dess har det 

tillkommit över 1000 mikrofinansinstitutioner i Bangladesh och 37% av hushållen har tillgång 

till någon form av mikrofinansinstitution (Mafizur, 2017). Resultaten av liknande studier som 

dem som gjordes i Indien påvisar generellt ett mer positivt resultat i Bangladesh viket 

redovisades nedan.  

 

4.3.1 Resurser 

Ahmed. et al., (2011a) kunde genom sin studie visa att familjer där kvinnan deltagit i 

mikrolånsprogrammen generellt fått större tillgång till rent vatten och större andel 

markägarskap som kvinnorna till viss del själva har fått kontroll över, vilket betyder att 

kvinnorna som individer fått ökade resurser. Ahmed. et al., (2011a,b,c) kom också fram till att 

kvinnornas familjers resurser ökade, vilket inte ökade de kvinnliga individernas tillgångar. Om 

de kvinnliga individernas tillgångar inte ökade, erbjöd de inte heller mer självbestämmande 

enligt Kabeer (2001). Familjens ökade resurser betydde inte att kvinnan fick ökade resurser. 

Kvinnorna hade ofta ingen tillgång till pengarna när de väl kom hem, utan de kontrollerades i 

stor utsträckning av deras makar, precis som i Indien (Chowdhury, 2015, Antoniello, 2015). 

Rahman, et al., (2009) kunde konstatera att trots att kvinnorna inte alltid fått mer tillgång till 

resurser, så fick de i alla fall större ekonomisk trygghet i samband med mikrolån.  

 

4.3.1.1 Vart går pengarna? 

Ahmed (2011a) kom fram till att låntagare från just Grameen bank hade ungefär tre gånger 

högre genomsnittlig inkomst per månad än kvinnor som inte var låntagare och Mafizur (2017) 

menade att kvinnor både fått kontroll över sin inkomst och att hushållet finansiellt stärkts av 

mikrolån, vilket tyder på att även tillgång till familjetillgångarna ökade. Däremot har 

Chowdhury, (2009) kommit fram till ett motsägande resultat där det påvisas att lånen indirekt 
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går till männen, och männens behov. Det var männen i låntagarnas hushåll som startade 

inkomstgenererande företag istället för kvinnorna. Även Lipi (2016) och Karim & Law, & Law 

(2013) m.fl. höll med Chowdhury och menade att av de gifta låntagarna gav 81 % av kvinnorna 

lånen vidare till männen som kontrollerade lånen. Kvinnor verkade få större tillgång till 

resurser i Bangladesh än i Indien, vilket man kan gissa beror på att Grameen Bank är den äldsta 

och mest etablerade mikrofinansinstitutionen i området och därför har haft tid att utvecklas.  

 

4.3.1.2 Socialt kapital 

Likt studierna genomförda i Indien, har bland andra Ahmed (2011e), Orso & Fabrizi (2016) 

och Mafizur, (2017) kommit fram till att kvinnors tillgångar i form av socialt/humant kapital 

ökar i samband med mikrolån och hur detta hjälper kvinnorna få ökad självständighet. 

Kvinnorna får precis som i Indien en plattform att uttrycka sig och diskutera problem som 

främst berör kvinnor, som hälsobekymmer och strukturella svårigheter med att vara kvinna. 

(Ahmed et. al., 2011e., Orso & Fabrizi, 2016., Mafizur, 2017 m.fl.) 

 

4.3.2 Inverkan 

När det kommer till kvinnors inverkan på sina egna liv varierade resultaten en del i Bangladesh 

och alla resultat har varierat mellan att vara positiva och negativa. Exempelvis kom Rahman, 

et al., (2009) fram till att utbildade män i Bangladesh börjat stödja kvinnor och tro på deras 

förmåga att klara av vad män klarar av, vilket är positivt för kvinnor i Bangladesh, men påverkar 

inte de fattigaste och mest obildade (Rahman et al., 2009).  

Faktorer som religiös tillhörighet var också något som kunde vara begränsande 

för kvinnor, vilket bland annat Orso & Fabrizi (2016) kom fram till. Oftast var det dock de 

sociala strukturerna som var avgörande för kvinnors förmåga att kontrollera sina egna liv. 

Många rurala områden är mycket traditionsstyrda, och i främst rurala Bangladesh är det vanligt 

med praxis som begränsar kvinnors rörlighet. (ibid) 

 

4.3.2.1 Stigmatisering av kvinnor 

Artiklarna var överväldigande eniga att kvinnor hade det svårt att kontrollera sin inkomst, att 

få plats på arbetsmarknaden och få ökad status i familjen. Chowdhury (2009) m.fl. förklarade 

att detta berodde på ett socialt stigma, att det i många områden i Bangladesh är oacceptabelt att 
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en kvinna tar plats på arbetsmarknaden, precis som i rurala Indien. Speciellt i rurala Bangladesh 

är det ofta helt otänkbart att en kvinna skulle starta och driva ett eget företag, vilket i praktiken 

resulterar i att mikrolånen inte når ut till de allra mest marginaliserade grupperna: ensamma 

kvinnor.  

Bengaliska kvinnor har traditionellt förtryckts i det patriarkala samhället, vilket 

bland annat gjort att de saknar självförtroende. Utan det blir det svårt att motivera kvinnor att 

starta och sköta egna företag, vilket påverkar känslan av inverkan negativt (Chowdhury, 2013).  

 

4.3.2.2 Känslan av makt 

Mafizur (2017) och Sharif (2004) är två av forskarna som kom fram till att kvinnornas känsla 

av makt ökade i familjerna i samband med mikrolån. Kvinnorna fick större bestämmanderätt i 

hushållet, vilket ökar känslan av att kunna påverka, och känslan av trygghet i familjen. Detta 

gav dem mer upplevd självbestämmandemakt. Inom definitionen på inverkan finns även frågan 

om det förekommer våld eller hot om våld som inskränker kvinnors förmåga att fatta beslut, 

sätta upp mål och nå sagda mål (Kabeer, 2001). En av artiklarna kom fram till att andelen våld 

i hemmet hade minskat när kvinnorna fått mikrolån utbetalda, och därigenom ökat kvinnornas 

förmåga till inverkan. Detta antogs bero på att stress försvunnit ur hushållet genom att familjen 

inte längre är lika ekonomiskt påfrestad, och därmed gjort att männen inte var lika frustrerade 

som före utbetalningen. Det fanns dock fall där männens våld ökade mot kvinnan eftersom de 

upplevde att kvinnan inkräktade på hans status som försörjare och familjeöverhuvud (Schuler, 

et al., 1998). Generellt gick det att konstatera att känslan av makt och självförtroende faktiskt 

hade ökat i samband med låneprogrammen.  

 

4.3.3 Åstadkommande  

4.3.3.1 Klasskillnadernas betydelse 

Det fanns tydliga klasskillnader när det kommer till hur kvinnorna lyckades använda sina 

mikrolån. Detta blev tydligt i jämförelsen mellan Orso & Fabrizis (2016) och Alis (2014) 

studier och Mafizur (2017) och Karim & Law, & Laws (2013) studier. Orso & Fabrizi (2016) 

och Ali (2014) visade att kvinnor som kom från mer utbildade hushåll och som redan innan 

mikrolånen hade beslutandemakt i hemmet påverkades mycket mer positivt än de som kom från 

lägre utbildade hushåll. Mafizur (2017) och Karim & Law, & Law (2013) vars studier 
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fokuserade på mer utsatta grupper visade sämre resultat. Där gick lånen främst till att styrka 

männens intressen och familjens behov. Möjligheterna för kvinnorna att åstadkomma något 

som kunde öka självbestämmandet eller bidra till högre status med lånet var mycket låga i dessa 

områden.  

 

4.3.3.2 Status i familjen 

Mafizur (2017) menade att kvinnor faktiskt fått större, men inte helt avgörande, 

bestämmanderätt i familjen. Kvinnorna får en röst i hushållet och kan ta beslut kring barnens 

utbildning, köp av preventivmedel, köp av personliga föremål och till och med till viss del större 

kontroll över egen inkomst. Det gick att utifrån studierna konstatera att kvinnornas inverkan i 

sina egna och sina familjers liv generellt har ökat hos mikrolåntagare, men kvinnor har trots 

detta svårt att uppnå den tredje maktdimensionen: åstadkommande, eftersom kvinnor fortsatte 

att vara utsatta, utnyttjade och hembundna, trots små förbättringar tack vare mikrolån (Sharif, 

2004).  

 

4.3.3.3 Slutsats  

Kvinnorna som deltagit i Grameen Bank och andra mikrolånsinstitutioner har alltså i stor 

utsträckning fått mer tillgång till resurser, inverkan och i viss mån åstadkommande. Resultatet 

var positivare än i Indien, men det var tydligt att trots det relativt positiva resultatet så finns det 

stora strukturella hinder som kvinnor ställs inför, som inte enbart kan lösas igenom att sätta in 

mer pengar till de drabbade individerna. Kvinnorna behöver kunna samexistera med män på 

arbetsmarknaden och få höjd status från hushållsnivå till samhällsnivå.  

Kvinnorna fick tillgång till mer resurser, och även kontroll över dessa. Trots en 

ökad tillgång till resurser som generellt är positiv, finns problematiken kvar i rurala Bangladesh 

att pengarna främst går till männen i hushållet. Framförallt fick de tillgång till sociala resurser, 

som bidrar till självbestämmandemakten.  

Kvinnornas inverkan och känslan av inverkan hade också ökat i de undersökta områdena. Även 

om den likt Indien är begränsad. Kvinnorna fick mer att säga till om i hemmet främst när det 

kommer till andra gradens beslut och en förbättrad självbild, som ökade känslan av att ha makt 

enligt Kabeer (2001).  
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På grund av patriarkala samhällsstrukturer som inte accepterar att kvinnor ska 

vara ute på arbetsmarknaden blir det svårt för kvinnorna att ta sig utanför hemmet. Detta 

begränsar förmågan för kvinnor att lyckas ta sig till högre politiska positioner eller bli attraktiva 

handelspartners.  

 

4.4 Resultat av systematisk översikt av Indien och Bangladesh 

Sammanfattningsvis uppdagades intressanta mönster när den systematiska översikten av de 

båda utvalda länderna färdigställts. För att besvara frågan ur ett feministisks institutionalistiskt 

perspektiv som svarar på hur institutioner påverkat individens beteende användes även här 

Kabeers definitioner av självbestämmandemakt för att kartlägga hur denna påverkats av 

mikrofinansinstitutionerna.  

Resultaten är återigen uppdelade i Resurser, Inverkan och Åstadkommande.  

 

4.4.1 Resurser  

Den främsta gemensamma nämnaren visade sig vara det sociala kapitalet kvinnor erhöll i 

samband med mikrofinansprogram, SHG:s och liknande institutioner. Detta bidrog till kvinnors 

hälsa och välfärd eftersom de fick ett större kontaktnät, och dessutom en plattform där de kunde 

diskutera olika problem som rör kvinnor. Kvinnorna i mikrolånsprogram blev starkare som 

grupp, både emotionellt och ekonomiskt, genom att de lånade pengar mellan varandra till dem 

som behövde dem mest just då (Orso & Fabrizi, 2016., Mafizur, et al., 2017., Chari-Wagh, 

2009., Mukherjee & Kundu, 2017., Davidson & Sanyal, 2017., m.fl.). Enligt Kabeers (2001) 

resursavsnitt påtalas vikten av det sociala kapitalet, och likställs med ekonomiskt kapital och 

liknande.  

Idén med lånen är att de ska gå till inkomstgenererande aktiviteter, vilket det har 

visat sig sällan gör. En väldigt liten andel kvinnor blir självförsörjande i de båda länderna. 

Istället går pengarna till bland annat vardagskonsumtion. I andra fall går pengarna till makens 

företag, vilket inte gör kvinnorna mer självständiga eller egenmäktiga (Garikipati, 2011., 

Chowdhury, 2015 m.fl.).  
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4.4.1.1 Vart gick pengarna? 

I Bangladesh kom lånen i större utsträckning till användning för kvinnorna som individer, och 

de hade dessutom större kontroll över lånen, men likt Indien så kunde man konstatera att de 

flesta mikrolånen gick till hushållet och primärt kontrollerades av männen som bestämde hur 

pengarna skulle användas. Där finns det en stor lucka i arbetet för att öka kvinnors 

självbestämmandemakt, och det skulle behövas mer insatser av mikrofinansinstitutionerna som 

fokuserar på att se till att det är kvinnorna som drar nytta av lånen i både Indien och Bangladesh, 

istället för deras makar (Chowdhury, 2015., Antoniello, 2015., Garikipati, 2011).  

Kvinnorna har fått större beslutsmöjlighet när det kommer till andra gradens 

beslut (Kabeer, 2001) innebärande tillgång och bestämmanderätt till vart resurser i hemmet ska 

gå. Med detta menas inköp av tvål, privata föremål, kläder etc. Kvinnornas förmåga att ta första 

gradens beslut ökade också delvis i och med att de, enligt forskare i både Indien och 

Bangladesh, kunnat besluta om p-piller och sjukhusvistelser (Marbán-Flores, 2011., Mafizur, 

2017., Kayser, et al., 2009., Mukherjee & Kundu, 2017., m.fl.).  

 

4.4.2 Inverkan  

I vissa fall, speciellt i Bangladesh lyckades man genom att implementera 

mikrofinansinstitutioner bidra till ökad status och rörelseförmåga för kvinnor. Männen blev 

tvungna att låta kvinnorna lämna huset i samband med möten och kurser som 

mikrolånsinstitutioner håller. Det fanns inget dokumenterat fall i varken Indien eller 

Bangladesh där kvinnorna fått lika hög status som männen, eller tagit männens status som 

försörjare, även om de varit de faktiska försörjarna genom lånen. Dock har kvinnors status 

generellt ökat, och därmed framförallt den upplevda känslan av att ha en inverkan på sitt eget 

liv, och förmågan att förändra sin och sin familjs livssituation. Detta eftersom kvinnors 

anseende i deras familjer i många fall ökade, vilket bidrog till ökad förmåga att fatta beslut 

tillsammans med männen, och i större utsträckning kontrollera sin egen inkomst (Mafizur, 

2017., Sharif, 2004., Mukherjee & Kundu, 2017., Pal & Dutta, 2015., Kapila, et al., 2016., m.fl).  
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4.4.2.1 Traditioner och kulturella praxis 

Ett överhängande problem i båda länderna var de traditionsbundna könsrollerna, som är svåra 

att förändra. Newransky, et al., (2014), Chowdhury (2015) och Chowdhury (2013) m.fl. 

redovisade hur i sina respektive länder kvinnor stigmatiserades och inte ansågs kunna eller få 

delta på arbetsmarknaden och konkurrera med männen. Detta visade sig vara den främsta 

anledningen till att mikrolån sällan långsiktigt kunde investeras av kvinnorna, och att de därför 

gick till männen (Newransky, et al., 2014., Kapila, et al., 2016., Ali, 2014., Lombe, et al., 2012., 

Chowdhury 2013, Kayser, et al., 2009., m.fl.). Det fanns även de forskare som menade att 

könsrollerna knappt påverkades över huvud taget, och i vissa fall till och med förstärktes av att 

kvinnorna fick mikrolån (Antoniello, 2015., Sharif, 2004., Pal & Dutta, 2015). Bakgrunden till 

dessa traditioner och kulturella praxis redogörs senare under rubriken: 4.6 Religion- och 

kasttillhörighetens relevans för resultatet.  

 

4.4.3 Åstadkommande 

Kvinnorna hade i vissa fall lyckats lyfta sin status till en nivå där de till och med fått politiskt 

inflytande, men det berodde oftast på vilket utgångsläget var. Det var vanligare i Bangladesh 

att kvinnor lyckades med detta än i Indien. En kvinna med relativt hög socioekonomisk status 

som utgångspunkt före lånen hade mycket bättre förutsättningar för att förbättra sin status och 

sitt inflytande, än en kvinna med låg socioekonomisk status som utgångspunkt (Sharif, 2004., 

Mukherjee & Kundu, 2017., Ahmed. et al., 2011b). Kvinnor som redan hade en liten inkomst 

och alltså redan lite högre status, hade det lättare att öka sin status ytterligare än de kvinnor som 

var allra mest utsatta och ofta helt saknade status. Detta var ett mönster som var tydligt i både 

Indien och Bangladesh (Antoniello, 2015., Sharif, 2004).  

Flera kvinnor i Bangladesh och Indien åstadkom att de stärkte sina familjer och 

gav dem en trygghet de tidigare saknat (Garipaki, 2011., Kapila, et al.,., 2016., Pal & Dutta, 

2015., Karim & Law, & Law, 2013., m.fl.) Detta innebar inte att de blivit stärkta som individer, 

utan endast att de lyckats ge sina familjer större ekonomisk trygghet. Denna bragd kategoriseras 

därför under Åstadkommande, eftersom den varken visar om kvinnorna fått tillgång till 

resurser, eller fått en ökad inverkan på sina liv (Kabeer, 2001). Anledningen till att kvinnorna 

sällan kunnat åstadkomma mer än att ge familjen stabilitet var att makarna bestämde vad som 
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skulle ske med lånepengarna, och då gick de ofta till mannens egna företag, eller användes för 

att uppfylla deras, eller familjens behov. De gick aldrig endast till den låntagande kvinnans 

behov. (Garikipati, 2011., Chowdhury, 2015., Karim & Law, & Law, 2013., m.fl.). Enligt 

Kabeer (2001) innebär detta att kvinnor i princip inte åstadkom mycket själva med hjälp av 

lånen, vilket då inte påverkar deras självbestämmandemakt.  

Rahman, et al., (2009), Ali (2014) och Karim & Law, & Law (2013) kom fram 

till att även om vissa Bengaler lyckades ta sig ur fattigdom, var en stor del av deltagarna i de 

bengaliska mikrolånsprogrammen fattiga även när programmen var över, ofta till och med 

fattigare än före deltagandet. Att ta sig ur fattigdom kunde enligt Kabeers definition av 

åstadkommande tolkas som ett mål som uppnåtts, alltså att kvinnorna åstadkommit att ta sina 

familjer ur fattigdom.  

Vissa forskare menade att kvinnor sällan uppnådde någon förhöjd status eller 

makt varken i Indien eller i Bangladesh. Dessa forskare menade att könsroller snarare stärks, 

och att kvinnornas arbetsbörda endast blir större, utan att inkludera mer självbestämmande 

(Antoniello, 2015 & Sharif, 2004., Pal & Dutta, 2015).  

 

4.5 Jämförelse över tid 

Artiklarna analyserades inte bara utifrån skillnader och likheter i mikrolånens påverkan mellan 

Indien och Bangladesh, utan även om resultaten förändrats något över tid. Här jämfördes åren 

1998 – 2009 med 2010 – 2018. Tydligt var att resultaten nästan var identiska i vilket årtionde 

de än var skrivna. Här följer några av de mest framträdande likheterna hos forskningen enligt 

ordningen: Resurser, Inverkan och Åstadkommande.  

 

4.5.1 Resurser 

 Mukherjee & Kundu beskrev 2017 exempelvis hur maktstrukturer kunde förstärkas i vissa 

avseenden, precis som Sharif också beskrivit 2004. En stor likhet i tillgång och resurser är att 

de flesta mikrolånen som ges till kvinnorna går direkt till deras makar. Kvinnorna har alltså 

sällan egentligen tillgång till resurserna. Detta menade exempelvis både Chowdhury, 2015 och 

Pal & Dutta, 2015 m.fl. Detta förblev alltså genom åren ett kvarstående problem.  

Moodie kom 2008- och Kayser, et al.,2009 fram till att den största positiva 

aspekten för kvinnor som fått ta del av mikrolån är att de fått ett större socialt sammanhang, 
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alltså ett större socialt kapital. Även detta har bekräftats av senare studier av Ahmed (et al., 

2011a), Orso & Fabrizi (2016), Mukherjee & Kundu (2017) m.fl. Anledningen till att socialt 

kapital är relevant redovisas under övriga resultat. Tillgången till resurserna har dokumenterats 

öka i det avseendet att kvinnornas beslut som angår hushållet har förbättrats i samband med 

mikrolån, vilket också är en trend som funnits under båda decennierna (Ahmed. et al., 2011b., 

Karim & Law, & Law 2013., Chari-Wagh, 2009). Det finns många som sedan 2009 dragit 

samma slutsats, exempelvis; Mukherjee & Kundu (2017), Mafizur et al., (2017), Marbán-Flores 

(2011) och Kapila, et al., (2016). 

Det fanns inga tydliga skillnader när det kom till resurser mellan 1998 – 2009 

och 2010 – 2018.  

 

4.5.2 Inverkan  

När det kom till inverkan fanns inte några större skillnader förutom att man före 2010 kunde se 

en positiv förändring i samhället, att unga, utbildade män började få en mer positiv syn på 

kvinnor (Rahman, et al., 2009). Av denna positiva förändring av männens kvinnosyn syntes 

dock inte i studier efter 2009. Denna positiva utveckling gällde dessutom endast utbildade män, 

vilket innebar att de fattigaste och mest utsatta områdena, där en förbättrad kvinnosyn behövdes 

som mest, inte nåddes av denna förändring (Rahman, et al., 2009., Ali, 2014).  

Det var det sociala stigmat som ansågs som det största hindret för kvinnor att bli 

självförsörjande (Newransky, et al., 2014., Chowdhury, 2015 m.fl.). Det sociala stigmat 

kommer från traditioner och religion och har dokumenterats väl i både det muslimska 

Bangladesh och bland framför allt de lägsta kasten i Indien. Kvinnor skulle helst inte delta på 

arbetsmarknaden och männen var ofta ovilliga att hjälpa eller handla med dem (Chowdhury, 

2015., Ali., 2014., Kayser, et al., 2009., Lombe, et al., 2012., m.fl.).  

En positiv utveckling i inverkan som gått att utläsa från 1998 till 2018 var att de 

låntagande kvinnornas anseende i familjen ofta ökat lite, vilket kan bidra med en upplevd känsla 

av inverkan, som diskuterades tidigare. Detta kom exempelvis Sharif fram till 2004 och likaså 

Mafizur 2017.  
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4.5.3 Åstadkommande 

När det kommer till vad kvinnorna lyckades åstadkomma med hjälp av mikrolånen före och 

efter 2010 skiljer sig resultaten inte heller åt. Sharif var en av dem som kring 2004 kom fram 

till att pengarna hamnar i männens företag istället för kvinnornas. Detta har många sedan dess 

också kommit fram till, exempelvis; Garikipati (2011), Antoniello (2015), Karim & Law, & 

Law (2013) och Lipi (2016).  

 

4.6 Religion- och kasttillhörighetens relevans för resultatet  

Den religiösa aspekten som är grunden för många normer och traditioner är något som är 

betydande i de studier som inkluderats i denna uppsats. Studierna gjordes på antingen 

homogena grupper, som Lombe, et al.,s undersökning av hinduiska Daliter, eller Karim & Law, 

& Law 2013 som undersökte 342 gifta muslimska män i Indien. I Bangladesh gjordes samma 

sak där endast muslimska distrikt undersöktes, utan att stå i jämförelse med något annat 

(Mukherjee & Kundu, 2017). Det gjordes dock en del blandade studier av bl.a. Saravanan & 

Dash, (2017), Mafizur (2017), och Orso & Fabrizi, (2016).  

Vad som kunde konstateras var att de flesta forskarna slog ihop hinduer som 

befann sig i de lägre kasten eller var daliter, och muslimer som befann sig på samma sociala 

statusnivå (Mohindra et al., 2008., Karim & Law, & Law, 2013). Bangladesh och Indien är två 

länder som har det gemensamt att de präglas av kastsystem, som man föds in i och sedan nästan 

omöjligen kan ta sig ur (Ahmed. et al., 2011b., Antoniello, 2015). I framförallt rurala Indien 

har dessutom många muslimer ungefär samma status som de kastlösa daliterna, eller de hinduer 

som befinner sig i de lägre kasten och i rurala Bangladesh likaså (Mohindra et al., 2008., 

Antoniello, 2015). Majoriteten av studierna handlade direkt eller indirekt om just rurala 

muslimska- och dalitiska, grupper, eftersom dessa är de mest sårbara och fattigaste grupperna i 

Indien och Bangladesh (Mohindra et al., 2008., Lombe, et al., 2012., Davidson & Sanyal, 2017., 

Garikipati, 2011., m.fl.). Det var av denna anledning svårt att dra en slutsats om hur 

religionstillhörighet spelar in beträffande hur kvinnornas självbestämmande påverkas av 

tillgången till mikrolån. Den sociala och ekonomiska statusen kvinnorna hade i Indien och 

Bangladesh hade att göra med kasttillhörighet, om kvinnorna bodde på landsbygden eller i 

staden och religiös tillhörighet. Det gick dock inte att dra någon slutsats om vilken grupp som 
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var mest utsatt av kvinnliga muslimer, hinduer eller daliter, endast att det var svårare för dem 

som levde i rurala områden (Kapila, et al., 2016., Newransky, et al., 2014., Ahmed. et al., 

2011b., m.fl.).  

Genom att systematiskt analysera de tidigare studierna framträdde en förklaring 

till varför kvinnor på landsbygden har dåliga kulturella förutsättningar för att kunna bli 

självständiga, och vilka sociala praxis som begränsar dem. I rurala Bangladesh och rurala Indien 

finns det nämligen en kulturell praxis som härstammar från islam, men även anammats av 

hinduer (Singh, 2008). Denna praxis kallas Purdah, (Ahmed. et al., 2011b., Davidson & Sanyal, 

2017). Främst innebär Purdah att kvinnorna helst helt hålls inomhus, och måste täckas med 

slöja om de går ut. (Orso & Fabrizi, 2016). Denna kulturella praxis är enligt fler artiklar en stor 

bidragande faktor till att kvinnorna inte får delta på arbetsmarknaden, eller syssla med andra 

inkomstgenererande aktiviteter (Orso & Fabrizi, 2016, Ahmed. et al., 2011b, m.fl.). Artiklar 

som inte tar upp Purdah som förklaring nämner liknade förhållanden för kvinnor i de rurala 

delarna av Bangladesh och Indien.  

Uppsatsen diskuterar inte skillnaderna i resultat utifrån religiösa grunder, 

eftersom resultaten inte tycks vara direkt kopplade till religion, utan snarare till kulturell praxis.  

Nästan alla studierna undersökte alltså hur mikrolån påverkade kvinnor i rurala 

områden, förutom de studier som undersökte hela nationer, som Orso & Fabrizi (2016). 

Studierna visade att kvinnor i rurala områden var de fattigaste och mest sårbara, och i synnerhet 

de som levde efter konservativa värderingar. Värderingarna var eller liknade ofta purdah 

(Marbán-Flores, 2011., Ahmed. et al., 2011b, Ali, 2014., Schuler, et al., 2010 m.fl.) och var 

därför   intressanta att undersöka, eftersom det är till denna grupp mikrolånen är tänkta att gå.  

Kapitel 5. Slutsats & Metaanalys för Indien & Bangladesh  

Frågan som besvaras i denna systematiska översikt löd; Hur påverkar mikrofinansinstitutioner 

kvinnors självbestämmandemakt i rurala Indien och Bangladesh? Resultaten från de 

systematiskt analyserade studierna kom fram till att kvinnorna i Indien och Bangladesh 

påverkades i olika grad av tillgången till mikrolån, men att alla hade en del tydliga, 

gemensamma drag.  

Kvinnorna fick i och med mikrolån större ekonomiska tillgångar, och fick på så sätt de 

finansiella möjligheterna att ta beslut om vad som skulle inhandlas och hur pengarna skulle 
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komma till användning. Begränsningarna skedde i hemmet, där tillgång till lånen oftast 

begränsades eller gick till manliga anhöriga och även om kvinnors status ofta höjdes en aning 

mot, men inte till medförsörjare. Patriarkala, purdahliknande strukturer präglar Indien och 

Bangladesh och gör att kvinnor inte får möjligheten eller snarare har förmågan att kämpa sig 

upp bredvid männen på arbetsmarknaden.  

 

5.1 Resurser  

Den största vinsten mikrofinansinstitutioner har bidragit med till kvinnorna som mottagit 

mikrolån är att de skapat en plattform för kvinnor att komma ur hemmet och kommunicera och 

skapa band med andra kvinnor. Detta har haft en väldigt positiv effekt på kvinnors psykiska 

och fysiska hälsa. Kvinnorna ställde dessutom upp för varandra i mycket stor utsträckning och 

hjälpte varandra med skulder, barnomsorg, medicin och mycket mer. Det är mycket viktiga 

resurser och kan vara del i en samhällsförändring där kvinnor inte längre är isolerade.  

Tillgången låntagarna fick över resurser var inte särskilt stor, vilket var, som 

tidigare nämnts, mycket problematiskt och begränsande. Kvinnornas familjer blev visserligen 

ofta mindre fattiga, men detta ökade sällan kvinnornas förmåga att fatta beslut i hushållet. Detta 

berodde mest troligt på de normer som säger att kvinnan ska vara underordnad mannen (Ahmed. 

et al., 2011b,e). Slutsatsen var att mikrolån främst bidrar till ökat socialt kapital och gemenskap 

hos kvinnorna, men inte gör att de kvinnliga individerna får avsevärt ökad tillgång till resurser.  

Att resurserna ökade för de flesta låntagarnas familjer hänvisar till att mikrolån är 

ett effektivt fattigdomsbekämpningsverktyg, men mindre effektivt för att bygga en jämställd 

fördelning av resurser mellan könen (ibid).   

 

5.2 Inverkan  

I flera artiklar från båda länderna fanns det bevis för att kvinnor fått högre status och större 

bestämmanderätt i familjen, framförallt i andra gradens beslutsfattande. Detta berodde 

förmodligen på att tillgången till mer resurser gjorde att kvinnor hade större valmöjligheter när 

det kom till konsumtion (Mukherjee & Kundu, 2017). Framförallt känslan av inverkan var 

något som ofta ökade. Detta kunde bero på att kvinnorna blev mer utbildade eller för att deras 

status i familjen ökade. Kvinnornas förmåga att planera och nå mål ökade i och med att 

självförtroendet förbättrades.  
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Det sociala stigmat och de begränsande traditionerna präglade samhällena även 

efter det att mikrolånsinstitutioner satsat på att stärka kvinnor. Det har alltså institutionerna 

misslyckats med att förändra.  

Mikrofinansinstitutionerna har påverkat de kvinnliga låntagarnas 

beteendemönster, eftersom de fått större självförtroende och fler möjligheter att utforma och nå 

mål, även om det endast var i begränsad omfattning.  

 

5.6 Åstadkommande 

Medan en del studier visade att kvinnor fått större tillgång till politiska uppdrag, och en liten 

andel kvinnor lyckats bli självförsörjande så gällde detta ingen majoritet. De flesta kvinnor 

styrdes för mycket av rådande kulturer och patriarkala strukturer. Kvinnornas åstadkommande 

ökade generellt i samband med att kvinnorna fick mikrolån. Även om de flesta av forskarna var 

överens om att ökningen var liten var den ändå signifikant. Kvinnorna som startat egna företag 

eller fått råd att skicka sina barn till skolan, hade förmodligen inte klarat det utan mikrolånen. 

Även om det är en lång väg att gå från hur strukturerna ser ut idag tills kvinnor 

och män kan anses som jämlika, så är investeringar som mikrofinansinstitutioner viktiga. 

Institutionerna bidrog till kvinnors självbestämmande makt, även effekten oftast var begränsad. 

Att kvinnor har självbestämmandemakt innebär inte att kvinnor blir jämställda, 

utan endast att deras situation förändras från mindre tillgång till resurser, inverkan och 

åstadkommande, till mer tillgång till dessa (Kabeer, 2001). Tillgång till resurser och 

åstadkommande är de två faktorerna inom begreppet självbestämmande som oftast inte nås. 

Enligt Kabeers definitioner på självbestämmande bör alla faktorer förbättras för att man ska 

kunna säga att kvinnor blir mer självständiga, eftersom alla delar korrelerar med varandra. Om 

kvinnor inte får tillgång till resurser, så kan de inte heller avancera och påverka sina egna liv. 

Att kvinnorna lyckas bidra till hushållets resurser, få högre status i familjerna och få ett större 

socialt kapital är positiva självbestämmandefaktorer som inte ska glömmas bort.  

Jämförelsen mellan forskningen från innan och efter 2010 visade på att 

skillnaderna på effekten av mikrolån inte varit så stora. Slutsatsen som kan dras utifrån detta 

resultat är att institutionerna inte utvecklas avsevärt mycket, utan arbetar efter en 

spårbundenhet. Kanske skulle kvinnor gynnas av att man uppdaterade institutionerna oftare.  
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Kapitel 6. Slutsats och rekommendationer    

6.1 Egna rekommendationer  

För att mikrofinansinstitutioner ska kunna bidra till ökat självbestämmande för kvinnor finns 

det en del som institutionerna måste arbeta med. Här följer en del egna tillsammans med Orso 

& Fabrizi (2016), och Chowdhury (2015) rekommendationer för att förbättra dem: 

 För att mikrolån ska nå den önskade effekten att fattiga kvinnor ska kunna ta sig 

ur fattigdom och få mer självbestämmandemakt än de haft, krävs att lokala normer och 

strukturer tas i hänsyn. Rurala Bangladesh och Indien har som tidigare nämnt ofta mycket 

strikta könsroller, normer och praxis som begränsar kvinnor. I dessa områden råder en syn på 

kvinnor som hindrar dem från att kunna använda lånen till det som lånen egentligen avser, 

och pengarna hamnar i männens händer. 

Idén bakom lånen är att kvinnor ska kunna komma ur husen, bli livegna och få 

höjd livskvalité (Saravanan & Dash, 2017). Ur ett institutionellt perspektiv uppnådde 

mikrofinansinstitutionerna till viss del sitt mål att förändra kvinnornas, och till viss del 

samhällets beteende och värderingar. Kvinnorna upplevde sig som tidigare skrivet mer 

egenmäktiga och upplevde en ökad status i familjen, men fick ofta bara en begränsad ökad 

förmåga att delta i hushållsbeslut. Det kvarstod alltså stora strukturella problem, där lånen 

passerade genom kvinnorna till deras makar, och kvinnorna utan makar saknade attraktivitet på 

arbetsmarknaden på grund av stigmatisering. För att påverka dessa strukturer är mikrolån till 

viss del fruktsamma, men större åtgärder måste vidtas för att handskas med de återstående 

problem, för att mikrolån ska ha den funktion som det var tänkt främst utifrån Orso & Fabrizi 

(2016), och Chowdhurys (2015) artiklar: 

1) Höja läskunnigheten hos rurala kvinnor i Indien och Bangladesh. Ökad 

utbildning har i Bangladesh framförallt visat sig effektiv i statushöjandet av 

kvinnor.  

2) Öka utbildningen och tillgången till kurser i rättigheter och lagar för kvinnor 

i rurala Indien och Bangladesh.  

3) Kontrollera i större utsträckning var lånen hamnar i slutändan. Se till att 

pengarna används och kontrolleras av kvinnorna som lånat, och inte endast 

hamnar i makarnas händer.  
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4) Vid införandet av mikrofinansinstitutioner i ett område, ta hänsyn till den 

lokala kontexten för att anpassa institutioner efter rådande normer och 

strukturer, och hitta ett sätt att bryta dessa.  

  

6.2 Slutord 

Hade jag gjort om denna studie hade jag velat ha mer tid att analysera artiklarna djupare för att 

hitta konkreta problem och konsekvenser som mikrolån bär med sig. Jag snubblade över en hel 

del material som talade om konsekvenser av att inte kunna betala tillbaka mikrolån, vilket hade 

varit intressant i en annan uppsats att studera.  

Naila Kabeers definitioner var ibland svåra att applicera på studierna eftersom 

studierna var så olikt utformande och använde sig av olika definitioner av deras centrala 

begrepp. Det var möjligt på grund av den generalisering som gjordes av resultaten, men hade 

studierna varit mer identiska så hade jämförelsen varit av högre kvalitet.  

Studiernas olikheter i metod och antal deltagare per studie är ett problem med 

denna översikt. Studierna är dessutom gjorda på olika etniska- och religiösa folkgrupper, vilket 

gjorde att resultaten kan vara missvisande. Jag hade velat lägga mer plats åt att förklara 

likheterna mellan folkgrupperna i alla studier, och förklarat varför de är jämförbara.  

Det hade även varit relevant att diskutera i vilka områden studierna genomförts. 

Jag har själv undersökt dem, och de flesta ligger i rurala delar av Indien och Bangladesh. Det 

hade dock varit relevant att diskutera de olika områdena mer ingående för att dra en slutsats om 

hur de kan jämföras med varandra.  

 Ämnet mikrolån i rurala områden var mycket intressant att studera, och i 

framtiden hoppas jag kunna forska djupare på effekterna mikrolån har på kvinnor och 

jämställdhet i fler länder. Genom forskning och analyser kan mikrolånsinstitutioner fortsätta 

utvecklas mot att främja jämställdheten mellan män och kvinnor.  
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