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Abstract 

Uppsatsens syfte är att utifrån perspektiven liberalism och radikalfeminism belysa 
och problematisera att mikrofinansinstitutet Jamii Bora i Kenya låter både män 
och kvinnor ta del av deras mikrofinansprogram. Studien genomförs som en 
teorikonsumerande fallstudie och belyser kvinnors möjlighet till empowerment 
utifrån aspekterna välmående, jämställdhet och självständighet.  

Utifrån liberalismen förstärks kvinnors välmående genom möjligheten till 
mikrofinanser. Ett radikalfeministiskt perspektiv ifrågasätter dock om detta 
hindras av kvinnans privata familjesituation.  

Gällande jämställdhet är liberalismen och radikalfeminismen överens om att 
strukturer måste ändras, men oense om hur det ska gå till. Enligt båda är det 
viktigt att organisationer och andra aktörer agerar som förebilder samt att ett 
genusperspektiv genomsyrar hela verksamheten. En central skillnad gällande 
självständighet är att liberalismen utgår ifrån individen medan radikalfeminismen 
pekar på de positiva konsekvenserna av att kvinnor som grupp tillåts ta del av 
mikrofinanser. En generell slutsats är att det finns både juridiska och byråkratiska 
hinder för kvinnorna att kunna utveckla sin egen verksamhet.  
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1 Inledning 

Under de senaste åren har mikrolån och dess betydelse ökat runt om i världen. 
Många forskare har sett och ser mikrolån som ett effektivt sätt för fattiga 
människor att kunna ta sig ur fattigdom (Mingst – Arreguín-Toft 2011:303) utan 
att bli beroende av olika biståndsgivare (JB 2009:8-9). Tidigare forskning tyder på 
att mikrofinanser har varit mer effektivt för kvinnor, jämfört med män (”Why 
women and microfinance” 2011, WWB). Kvinnor har fått god effekt rörande 
försörjning, återbetalning, sparande, eget företagande och möjlighet till 
empowerment. Mikrolån och kvinnors möjlighet till empowerment, där fattiga 
kvinnor får möjlighet att utvecklas både som individ och företagare i 
utvecklingsländer har inspirerat oss i val av ämne. Forskning har också kunnat 
fastslå att kvinnor har kunnat förändra sina sociala relationer med hjälp av 
mikrofinanser (Lakwo 2006:175f.). Detta var något vi ville undersöka närmre. För 
att kunna angripa ämnet på ett annorlunda sätt väljer vi att undersöka ett 
mikrofinansinstitut som valt att erbjuda sina tjänster både till män och kvinnor då 
kvinnor oftast är den grupp som annars erbjuds mikrofinanser. Att vi väljer att 
fokusera på kvinnor i vår uppsats beror främst på att kvinnor ofta är den grupp 
som är fattigast och mest utsatta i samhället (Unesco 2006:21). 

Mikrofinansinstitutet Jamii Bora, som vi väljer att utgå från är intressant av 
flera anledningar. En är att de väljer att gå emot det vedertagna och på så sätt 
erbjuda sina finansiella tjänster även till män för att inte diskriminera någon (JB 
2009:12). Jamii Bora finns i hela Kenya och är särskilt intressant för vår fallstudie 
eftersom Jamii Bora har en svensk koppling till Mikrofinanshuset i Uppsala. Att 
vi väljer ett land i Afrika beror på att vi vill lära oss mer om Kenyas kultur, hur 
könsroller samt samhällsstrukturer ser ut där. Samtidigt är Kenya intressant 
eftersom Kenya har en lång erfarenhet av mikrofinanser (KWFT, 2011) med en 
mängd mikrofinansinstitut över hela landet (Mixmarket, 2011) med flera positiva 
resultat (”Utveckling av finansiella system” 2010, Sida). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie belysa och diskutera det resultat 
som följer utifrån två perspektiv, liberalism och radikalfeminism, där vi 
problematiserar om kvinnors möjlighet till empowerment påverkas av att 
mikrofinansinstitut Jamii Bora i Kenya låter män och kvinnor ta del av deras 
mikrofinansprogram. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 
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• Utifrån de två perspektiv, liberalism och radikalfeminism - hur 
påverkas kvinnors möjlighet till empowerment genom att Jamii Bora 
som mikrofinansinstitut vänder sig till både män och kvinnor? 

• Vilka konsekvenser uppstår för kvinnan och hur påverkas hennes 
empowerment av Jamii Boras riktlinjer utifrån aspekterna 
välmående, jämställdhet och självständighet? 

• Vad kan ses som negativa och positiva konsekvenser för kvinna, 
man och familj? 

1.2 Metod, material och avgränsning 

Den metod vi valt att använda är en teorikonsumerande fallstudie (Esaiasson et al. 
2007:42) där det fall vi valt att använda som grund för vår analys är 
mikrofinansinstitutet Jamii Bora i Kenya som bedriver mikrofinanser riktat mot 
både män och kvinnor. Vi gör en kvalitativ fallstudie vilket baserar sig på att vi 
vill få en fördjupad förståelse för hur Jamii Boras program och arbete ser ut och 
på så sätt fördjupa oss i ett enskilt fall (Esaiasson et al. 2007:237). Samtidigt är 
detta inte en renodlad fallstudie då det finns ett intresse i att jämföra Jamii Bora 
med andra mikrofinansinstitut, organisationer och forskare i hur de anser att 
mikrofinansverksamhet bör bedrivas (Ibid.:121). Vi anser att det krävs jämförande 
ansatser för att kunna fastställa en bra analys. Förutom teorierna radikalfeminism 
och liberalism kommer vi använda oss av annat material för att ge uppsatsen mer 
substans. 

I vår uppsats väljer vi att utgå från begreppet empowerment där vi kommer 
använda oss av Dr. Alfred Lakwos definition av begreppet. Vi har sedan valt ett 
antal indikatorer för hur vi kommer kunna mäta hur kvinnors empowerment 
påverkas av att Jamii Bora inriktar sig både mot män och kvinnor. Dessa 
indikatorer är i sig begrepp som skulle behöva definieras och förklaras. För att 
undvika att uppsatsen innehåller för mycket begreppsdefinitioner har vi valt att 
enbart definiera empowerment. Hur vi sedan valt att tolka och mäta empowerment 
kommer att framgå i analysen där samtliga indikatorer kommer att behandlas. 
Analysens huvudrubriker är: Välmående, Jämställdhet och Självständighet vilka 
visar på hur vi kommer att operationalisera begreppet empowerment i uppsatsen. 
Vidare anser vi att empowerment är möjligt att mäta utifrån våra valda termer och 
finner därför att validiteten inte kommer att bli lidande av att alla indikatorer inte 
definierats. 

  I vår analys har vi ett västerländskt perspektiv vilket innebär att vår analys 
kommer bygga på västerländska tankar och värderingar. När vi analyserar utifrån 
radikalfeminism, som är skapat av vita medelklasskvinnor (Gemzöe 2002:136), 
har vi inte de kenyanska kvinnornas syn på hur de anser att deras empowerment 
påverkas. Liberalismen genomsyras också av västerländska tankar, även om det är 
mer utbrett över världsdelarna än radikalfeminismen. Liberalismen som teori är 
komplex men vi har valt en att utgå från John Stuart Mill och socialliberalistiska 
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tankegångar i vår analys (Liedman 2005:166, 168). Vidare vill vi göra läsarna 
uppmärksamma på att feminism och kvinnokamp ser olika ut beroende på var i 
världen man befinner sig och att kvinnorna i tredje världen har andra 
förutsättningar och förtryck att kämpa mot jämfört med kvinnor i väst (Gemzöe 
2002:26).  

 Avslutningsvis har vi inte haft tillgång till primärmaterial och vårt urval 
består därför enbart av sekundärmaterial. 

1.3 Begrepp 

Under begrepp kommer vi att klargöra följande: mikrofinansinstitut, mikrofinans, 
mikrolån och empowerment. 

1.3.1 Mikrofinansinstitut 

Vi har valt att använda Jamii Boras definition av mikrofinansinstitut (MFI):  
“En mikrofinansinstitution är en organisation som arbetar med att erbjuda 

fattiga låntagare möjligheter till sparande och mikrolån för inkomstgenererande 
och självförsörjande aktiviteter. En MFI är normalt inte en del av det formella 
eller statliga banksystemet utan sorteras vanligtvis in under ”non-government 
organisations”, så kallade NGOs” (JB 2009:4). 

1.3.2 Mikrofinans och mikrolån 

Vi är medvetna om att det finns en mängd olika definitioner gällande mikrofinans 
och mikrolån och vi har därför valt att utgå från Jamii Boras definition eftersom 
det är fallet vi kommer att studera och analysera: 

“Mikrofinans handlar om att tillhandahålla finansiella tjänster till människor 
som är för fattiga för att bli accepterade som kunder hos traditionella banker. 
Syftet är att göra det möjligt för fattiga människor att bli självförsörjande 
egenföretagare och därmed kunna generera tillräcklig inkomst för att kunna 
påverka sina egna och sina familjers levnadsvillkor. Många av de 
mikrofinansinstitutioner som är aktiva idag erbjuder inte bara möjligheter till att 
spara och låna utan erbjuder även en rad andra finansiella tjänster. Vissa MFIs 
erbjuder även möjligheter att transferera pengar, sjuk- och hälsoförsäkringar och 
sociala program såsom utbildning, rehabilitering och stöd för egenföretagande” 
(JB 2009:4). 

Mikrolån och mikrokredit har samma innebörd men vi har valt att använda 
termen mikrolån i vår uppsats eftersom det är den vanligaste termen i Sverige. Det 
finns många olika definitioner kring mikrolån (Grameen Bank, 2011). Vi har valt 
att använda Webers definition som innebär att mikrolån är små lån som ges till 
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individer oftast inom små grupper utan att det krävs någon säkerhet från 
låntagaren (Weber 2004:363-364). 

1.3.3 Empowerment 

Empowerment är uppsatsens huvudbegrepp och vi har valt att använda den 
engelska termen eftersom vi anser att det inte finns något svenskt begrepp som 
motsvarar begreppet.  Eftersom begreppet empowerment kan definieras på olika 
sätt har vi valt att utgå från Dr. Alfred Lakwos definition. Detta eftersom han är 
forskare och föreståndare för den regionala utvecklingsorganisationen Afard i 
Uganda, i vilket mikrofinanser är en viktig del av verksamheten (Afard, 2011). 
Han definierar empowerment i ”Microfinance, rural livelihoods, and women’s 
empowerment in Uganda” utifrån ett antal punkter; att fattiga människor ska ha 
möjlighet att ta kontroll över sina liv, försörjning och tillgångar; ta kontroll över 
sina liv med betydelsen att bygga upp sitt självförtroende, planera sitt liv och lösa 
problem samt att skapa en tilltro till sig själv där man utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar; i förlängningen handlar det om att skapa en medvetenhet om sin 
livssituation och skapa nätverk som kan leda till ekonomisk förbättring; samt att 
bli medveten om rådande könsroller och att förändra maktrelationer (Lakwo 
2006:22). 

Utifrån Lakwos definitioner av empowerment har vi definierat ett antal 
aspekter för att kunna mäta hur kvinnor påverkas av mikrofinansinstitutet Jamii 
Bora som vänder sig både till män och kvinnor.  Vi kommer att analysera 
möjligheter till hur kvinnors empowerment påverkas utifrån aspekterna 
välmående, jämställdhet och självständighet. Dessa aspekter är följaktligen vår 
operationalisering av Lakwos definition av empowerment och kommer dessutom 
utgöra analysens huvudrubriker. 
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2 Jamii Bora (JB) 

JB grundades 1999 av Ingrid Munro tillsammans med 50 fattiga kvinnor och har 
sedan dess vuxit till 230 000 medlemmar. JB:s främsta uppdrag är att genom 
mikrofinanser, som är organisationens bas, hjälpa sina medlemmar att ta sig ur 
fattigdom och skapa ett bättre liv för sig själva och sina familjer (JB 2009:6). JB 
finns med sin mikrofinansverksamhet representerad över hela Kenya och erbjuder 
sina medlemmar mikrolån, sparande och försäkringar tillsammans med sociala 
program och utbildningar. Målet för JB är att medlemmarna ska kunna bli 
självförsörjande och ta sig ur sin fattigdom (JB 2009). 

JB menar att man som mikrofinansinstitut utmärker sig genom att inte göra 
skillnad mellan olika samhällsgrupper utan erbjuder alla, oavsett kön och inkomst, 
möjlighet till mikrofinans. JB bygger sin mikrofinansverksamhet på liberalistiska 
grundidéer vilket innebär att individen placeras i centrum och att man tror på varje 
människas möjlighet att förändra sin livssituation (Ibid.:6). 

Det JB vill framhålla är den holistiska människosyn som JB vill ska prägla 
dess mikrofinansverksamhet. Det innebär att JB tillhandahåller sociala program 
knutna till mikrofinanserna för att samhällets mest utsatta människor ska 
möjliggöras livsförändring. JB framhåller emellertid att man inte är någon 
välgörare, utan betonar hjälp-till-självhjälp, och menar att förändring bygger på 
den enskilde människans attityd och vilja till utveckling (Ibid.:6f.). 

JB är en finansiell aktör vars verksamhet syftar till social och ekonomisk 
utveckling. Programmen måste därför vara självförsörjande och vinstdrivande så 
att de klarar av att växa genom fler medlemmar, men även tekniskt och 
geografiskt. JB-rapporten menar att 99 procent av medlemmarna klarar av att 
återbetala sina lån. Det gör att JB som mikrofinansinstitut är intressant att 
investera i eftersom verksamheten leder till lönsam verksamhet. Lönsamheten 
leder dessutom till att man kan bredda de sociala programmen samt 
utbildningarna. JB måste alltså utifrån detta skapa en ”win-win-situation” för 
såväl medlemmar som för investerare (Ibid.:6-8). 
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3 Teoretiska infallsvinklar vid analys 

3.1 Liberalismen 

Liberalismen menar att människan är grundläggande god och har därigenom en 
positiv inställning till människans förmågor och möjligheter. Människan kan 
genom att förbättra sina moraliska och materiella förmågor också utveckla sig 
själv och samhället hon lever i. 

Liberalismen hävdar att orättvisor och aggression är en del av och präglar 
samhället men att dessa samhällets defekter kan hanteras genom institutionella 
strukturer och/eller kollektiva handlingar. Människan uppnår störst frihet och 
tillika ett rättvist samhälle genom demokrati och marknadskapitalism. Lärande, 
kunskap och utbildning är nyckeln till människans och samhällets utveckling 
(Mingst – Arreguín-Toft 2011:77). 

Mill beskriver den liberala friheten och menar att grunden för individens frihet 
är att den enskilde ska få utveckla sin egen originalitet. Vad som är bäst för varje 
människa och vad som gör henne lycklig är upp till varje individ att definiera. 
Individualiteten måste därför värnas gentemot kollektivets ”medelmåttighet”. Mill 
menar att det är alltför få som vågar sticka ut. När individers olikheter uppmuntras 
kommer samhället att utvecklas både på det moraliska, politiska och det 
ekonomiska planet. Frihet handlar om att söka följa sitt eget bästa utan att beröva 
någon annans frihet eller hindra andras möjligheter (Mill 1859). 
 
Nyckelbegrepp: individ, frihet, jämställdhet, kunskap, utveckling, samarbete, fri 
marknad 

3.2 Radikalfeminismen 

Radikalfeminismen tillhör andra vågen av feminism som växte fram under 1960 
och 1970-talet (Gemzöe 2002:30). Deras ståndpunkter och teorier är utformade av 
kvinnor och för kvinnor och anser att kvinnoförtrycket är det största förtryck som 
enbart baseras på kvinnan som kön. Vidare hävdar radikalfeminismen att det 
privata bör politiseras (Ibid.:45-46). Radikalfeminismen har placerat sig i den 
privata sfären där de bekämpar det kulturella förtryck där kvinnors egenskaper 
ständigt värderas lägre än mäns (Ibid.:78-79). Synen på könens egenskaper är 
ursprungligen essentialistisk där radikalfeminister menar att de biologiska 
olikheterna är en av orsakerna till att kvinnor är underordnade män. Ett annat 
argument är att de ser kvinnors underordning som universell eftersom kvinnor 
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alltid varit underordnade i de flesta samhällen oavsett världsdel. Under senare tid 
har dock radikalfeminismen gått mer mot en konstruktivistisk syn och anser att 
det är patriarkatet som skapat de två könen, man och kvinna (Ibid.:53). 

Männen förtrycker kvinnorna genom dominans som utmynnar i till exempel 
sexuellt förtryck, våld, kontroll, misshandel både inom familjen och i det 
offentliga. Eftersom det finns ett gemensamt förtryck mot alla kvinnor har 
kvinnorna också en gemensam fiende och det är patriarkatet (Ibid.:45-46). 

Både ekonomi och marknad är typiska exempel på vad som anses vara manligt 
både i empiri och teori. När det hävdas att det finns en könsneutral arena 
ifrågasätts detta av feminismen eftersom de flesta ord är utformade av män vilket i 
sin tur bidrar till en underordning i maktstrukturer för kvinnor (Wendt – Åse 
2009:202-203). Att patriarkatet har fått stor makt över kvinnor beror inte enbart 
på det förtryck som utövas utan även hotet om våld mot kvinnor där det sexuella 
våldet dominerar. Radikalfeminismen menar att kvinnor inskolas i patriarkatets 
samhälle redan vid barnsben och att männens tankar och dominans genomsyrar 
hela samhället, allt från litteratur till religion (Gemzöe 2002:47). Vidare är det 
viktigt att poängtera att alla män inte förtrycker kvinnor utan att ojämlikheten 
mellan könen upprätthålls med hjälp av de sociala strukturerna (Ibid.:16). 

Radikalfeminismen har en gynocentrisk hållning vilket innebär att man ser på 
kvinnor som en grupp, ett kollektiv och därmed diskuterar strukturer utifrån 
kvinnors grupperfarenheter. Genom att diskutera i grupp kan patriarkatet lättare 
kritiseras och kvinnorna kan lättare ta reda på vilka områden som kräver extra 
prioritet för att nå ett jämlikare samhälle (Ibid.:160-161). De hävdar att om man 
enbart tar hänsyn till det individuella kommer de kvinnor som inte tillhör 
privilegierade grupper ha möjlighet att frigöra sig. Därför bör man bekämpa 
problemen för kvinnor i kollektivet istället för att fokusera på individuella 
olikheter. Vidare hävdar de att den västerländska synen på individualism måste 
bekämpas eftersom det är ett hot mot den kvinnliga kollektiva förbättringen 
(Ibid.:170-171). 

 
Nyckelbegrepp: patriarkat, gynocentrisk, dominans, underordning, sociala 
strukturer 
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4 Analys 

4.1 Välmående 

I följande avsnitt beskriver vi hur kvinnors möjlighet till empowerment påverkas 
utifrån aspekten välmående. Utifrån liberalism och radikalfeminism beskrivs 
aspekten välmående utifrån JB:s modell ”Stegen” och utifrån utbildning.  

4.1.1 Stegen 

JB ser som sitt uppdrag att skapa möjlighet för den enskilda människan att 
påverka sin egen livssituation utifrån mat- och bostadsbehov, hälsa och utbildning 
men även påverka samhället i stort. ”Stegen” är den modell inom JB som framför 
allt vill beskriva hur människor kan ta sig ur sin fattigdom genom att undanröja 
sådant som kan hindra den enskildes mål och utveckling. Inom ramen för stegen 
finns ett antal program i vilka komponenter som kapital, kunskap och 
självförtroende är avgörande, dvs. sådant som enligt JB krävs för att ingjuta 
inspiration och hopp bland medlemmarna (JB 2009:6, 20). 

JB:s mikrofinanser är alltså inte enbart uppbyggt kring lån utan handlar också 
om att förse sina medlemmar med ett antal sociala tjänster. Det är i detta som JB:s 
holistiska syn tydliggörs eftersom JB menar att utan dessa sociala program knutna 
till mikrofinanser betyder att en människa kan falla tillbaka i fattigdom. Alla 
medlemmar börjar emellertid inte från samma steg vilket innebär att de sociala 
programmen individualiseras. Gemensamt för medlemmarna är emellertid att var 
och en måste genomföra sin klättring, ingen kan med andra ord klättra åt någon 
annan (Ibid.). Ytterst handlar resonemanget om hjälp till självhjälp, dvs. att 
människor med rätt förutsättningar kan påverka sin egen livssituation. JB tror på 
att alla människor kan motiveras, disciplineras och tro på sig själva samt att det 
finns en anda av både kreativitet och entreprenörskap inom varje individ som kan 
leda till ett självständigt liv (Ibid.:6-7). JB:s modell kan utifrån detta leda till 
empowerment för både män och kvinnor. 

JB beskriver sin modell för (utvecklings)stegen som unik något vi inte anser 
att den är. Vi anser istället att den ryms inom liberalistiska tankegångar. Mill 
fångar i likhet med JB:s resonemang liberalismens grundprinciper genom att 
beskriva hur samhället bör hjälpa och vägleda varandra och att göra det som är 
rätt och riktigt, men också uppmuntra varandra till att välja förnuftiga och 
eftersträvansvärda vägar (Mill 1859:199f.). Varje människa, oavsett 
samhällsursprung, har nämligen enligt Mill rätten att förverkliga vissa mål som 
anses som absolut nödvändiga för en människas värdighet (Liedman 2005:277). 
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För JB:s medlemmar handlar det alltså om att få redskap till att skapa sig en 
livssituation som inte präglas av fattigdom.  

Mill lyfter fram individens fria utveckling och hävdar att individens 
utveckling ytterst handlar om människans möjlighet till lycka. Mill undrar varför 
människor i allmänhet inte ser individens självständighet som någonting viktigt 
utan reflektionslöst nöjer sig med att gå samma upptrampade stigar (Mill 
1859:184f.). Detta Mills resonemang känns emellertid provocerande. Vi tror 
nämligen att extrem fattigdom, oavsett om man befinner sig i 1800-talets England 
eller i ett land söder om Sahara 2011, sätter sina tydliga spår i en människa och att 
det utifrån detta kan vara problematiskt för den enskilde att ta fram kreativiteten 
inom sig och se utvecklingspotentialen. Däremot tror vi i likhet med JB och 
liberalismen att känslan av uppgivenhet kan vändas inom ramen för JB:s 
mikrofinanser med tillhörande sociala program.  

Mill undrar vidare om människans självständighet är ett hot eller en tillgång 
för samhällets utveckling (Ibid.). Lakwo svarar det senare och menar att kvinnors 
empowerment också utvecklar samhället eftersom mikrofinanstjänster katalyserar 
låntagarna att förändra sina sociala relationer. Lakwo beskriver hur kvinnor 
genom mikrofinanser har stärkts på individ-, hushålls- och samhällsnivå. Kvinnor 
har exempelvis förändrat sin självbild och är stolta över de tillgångar som hon har 
förvärvat. Som ett led i att kvinnans företagsverksamhet är en viktig del av 
familjens försörjning har kvinnan också tagit mer makt inom äktenskapet. 
Kvinnor har på detta sätt och att hon genom sitt företagande stolt tagit sig in på 
mansdominerade områden – såsom fiske och försäljning – blivit alltmer 
oberoende av sina män och söner. Kvinnor har inte bara ökat sin självständighet 
utan även förstärkt sin del i försörjningsprocessen vilket Lakwo menar har 
möjliggjorts genom mikrofinanser (Lakwo 2006:174-177).  

En radikalfeministisk tolkning hävdar emellertid att ojämlikheter mellan män 
och kvinnor ligger i våra maktstrukturer och att de inte ändras av att några kvinnor 
på individnivå ökar sin makt inom olika sociala sfärer (Gemzöe 2002:50). 
Feminismen fokuserar med andra ord inte i första hand på individen utan på 
kollektivet. Det är viktigt att vara medveten om att alla kvinnor på ett individuellt 
plan inte behöver vara underordnade männen, men överlag har kvinnor mindre 
makt än män. Det finns en ojämlikhet mellan könen i vår samhällsstruktur 
(Ibid.:16). Kvinnor kan på kort sikt uppleva sociala förändringar med hjälp av 
stegen som bidrar till att kvinnor förstärks inom familjen. Detta är dock inte 
tillräckligt för radikalfeminismen som menar att kvinnors välmående utifrån 
mänsklig utveckling och förändring först är möjlig när samhällets strukturer 
förändras radikalt. 

     Slutligen hänvisar Lakwo i sin avhandling till en studie om genusfrågor 
och mikrofinanser, vilken visade på hur män kunde ta över sina kvinnors företag 
när dessa företag blivit framgångsrika. Ett annat exempel visar på hur kvinnor ofta 
förlitar sig på sina män och låter männen handha kvinnans bokföring. Det var 
enligt studien inte ovanligt att maken förskingrade makans pengar till sitt privata 
bruk (Lakwo 2006:43). Hur ska kvinnan utifrån detta kunna klättra på JB:s 
stegmodell och utvecklas som människa när maken hindrar henne? 
Radikalfeminismen menar att detta visar på att kvinnor är lojala gentemot sina 
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män privat och politiskt. Detta innebär i sin tur att kvinnor nedvärderar sig själva 
och minskar sin möjlighet att bestämma över sitt eget liv, vem och hur hon vill 
vara och känna välmående (Gemzöe 2002:48-49). 

4.1.2 Utbildning 

Utbildning är en av grundbultarna inom JB eftersom utbildning möjliggör 
utveckling både för den enskilde individen och för samhället i stort. JB påpekar att 
det finns ett positivt samband mellan utbildning och kreativitet, vilket ger positiva 
effekter på hushållets inkomst och utveckling. Utbildning skapar också ett socialt 
sammanhang som skapar välmående samt breddar kontaktnätet för den enskilde 
vilket kan få betydelse för JB:s medlemmar i deras verksamhet på längre sikt. 
Vidare driver JB en typ av handelshögskola eftersom affärsverksamhet kräver 
utbildning, något som de människor som söker sig till JB:s mikrofinanser sällan 
har. Här kan man få grundläggande och fördjupade kunskaper kring 
entreprenörskap, företagsekonomi, hushållsekonomi, styrning och ledarskap, 
grundläggande IT samt skriv och läsförståelse. Utbildningarna är förenade med 
avgifter (JB 2009:24f., 32). 

JB:s tankegångar kring utbildning och personlig utveckling överensstämmer 
med ett liberalistiskt synsätt. Mill beskriver nämligen individualiteten synonym 
med utveckling vilket skapar nyfikenhet och reflektion som leder till nya 
sanningar för den enskilde människan och samhället. Det är ju enligt Mill genom 
den personliga utvecklingen som också samhället i stort kommer att utvecklas 
(Mill 1859:186, 189-191). Detta skapar i kombination med JB:s 
utbildningsplattform förutsättningar som kan forma människan för ett stabilt civilt 
liv (Mingst – Arreguín-Toft 2011:77f.). Detta anser vi är absolut nödvändigt 
utifrån UNESCO-rapporten, Gender inequalities in Kenya från 2006, som i likhet 
med JB beskriver hur kvinnor saknar grundläggande kunskap kring 
affärsverksamhet. Det kan röra sig om alltifrån företagsekonomi till 
marknadsföring som kvinnor behöver information kring och erfarenhet av. 
UNESCO-studien menar att denna kunskap ska förläggas i nära anslutning till 
kvinnors företagande för att överbrygga de svårigheter som det innebär för en 
kvinna, inte minst i relation till sin familj, att på samma gång vara entreprenör, 
moder och maka. Kvinnor själva kan emellertid inte stå för denna 
utbildningskostnad utan borde enligt UNESCO-studien få hjälp med detta genom 
staten eller andra organisationer (Unesco 2006:28). 

Radikalfeminister frågar sig emellertid om detta är till någon glädje på längre 
sikt så länge skola och litteratur är så starkt präglat av patriarkatet, ett system som 
kvinnor har skolats in i redan som barn. Kvinnor accepterar alltså denna 
underordning redan från början och intalar sig att det ska vara så (Gemzöe 
2002:47). Det innebär enligt radikalfeminismen att den utbildning JB erbjuder 
kring företagsekonomi och entreprenörskap på förhand innehåller och befäster 
patriarkala strukturer. Vidare anser feminismen att kunskap och makt är 
synonyma och därför måste också olika typer av makt synliggöras. När detta 
synliggörs blir det tydligt att kvinnor inte har tillåtits att tillföra sin kunskap. Men 
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för att kunna förmedla kunskap krävs auktoritet något som kvinnor inte har haft 
på grund av den manliga maktordningen (Ibid.:128-129). Kvinnor kan utifrån 
dessa tankegångar knappast nå empowerment genom JB:s utbildningar.  

Vi anser dock i likhet med liberalismen att utbildning är av största vikt, dels 
för att kvinnor ska lyckas etablera sitt företagande, dels för att nå empowerment 
inom ramen för JB:s mikrofinanser. Enligt de kvinnor som ingått i UNESCO-
studien handlade framgång inte främst om vinster och tillväxt utan snarare om hur 
företaget lyckats tillfredställa det personliga behovet (Unesco 2006:21). Därför är 
de avgifter som JB:s utbildningar är förlagda med enligt vår uppfattning ett stort 
hinder för kvinnors möjlighet till empowerment. Kvinnor kan förvisso ta studielån 
men vi undrar hur många som verkligen gör detta eftersom det medför extra 
utgifter. Human Development Index (HDI) från 2007 i vilket bland annat 
utbildning och hälsa ingår visar i likhet med detta resonemang att människor i 
länder söder om Sahara, särskilt kvinnor, inte prioriterar utbildning (Mingst – 
Arreguín-Toft 2011:299). Samtidigt är det av största vikt att kvinnor i sitt 
företagande får tillgång till utbildning så att de verkligen vågar satsa på sin 
verksamhet. Är inte företaget tillväxtpräglat finns det en risk att verksamheten inte 
kommer att bära (Unesco 2006:18-19). 

Vi anser slutligen att det borde finnas ett genusperspektiv i JB:s utbildningar 
så att ojämlika (företags)förhållanden kan konkretiseras och identifieras i 
samhället. Vi tror att det är på detta sätt man kan förändra och utveckla 
människan. I detta har JB ett stort ansvar. 

4.2 Jämställdhet 

I följande avsnitt utgår vi ifrån aspekterna jämställdhet och jämställdhet och 
företagande när vi belyser kvinnans empowerment utifrån de båda perspektiven 
liberalism och radikalfeminism.  

4.2.1 Jämställdhet 

JB tror inte på att diskriminera några samhällsgrupper i allmänhet och män i 
synnerhet från mikrofinansverksamheten, eftersom detta kan påverka 
jämställdheten i negativ riktning. Även om JB ger uttryck för den ”vedertagna 
sanningen” att kvinnor visar högre återbetalningsförmåga än män och att 
mikrofinanser till och med har bidragit till kvinnors jämställdhet i ett flertal länder 
har JB valt att se det ur ett annat perspektiv. JB menar nämligen att kvinnor har ett 
orimligt försörjningskrav om det enbart är kvinnan som ska vara berättigad lån 
hos JB. Men, resonerar JB, om också mannen får ta del av mikrofinanser lättas 
kvinnan från försörjningsbördan. JB har därmed valt att lägga fokus på familjen 
och familjens samarbete över generationsgränserna. Kollektivets roll är således 
enligt JB-rapporten av största vikt i den afrikanska kulturen och har större 
handlingskraft än individen (JB 2009:11). 
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Även om JB i rapporten inte broderar ut sin syn på jämställdhet ytterligare 
menar vi att JB:s inställning får konsekvenser för både män och kvinnors 
möjlighet till empowerment inom JB. Att tydligt markera vikten av att inte 
diskriminera någon i likhet med vad JB gör sammanfaller med liberalismen. Mill 
tydliggjorde (”redan”) i slutet av 1800-talet sin ståndpunkt om människors 
politiska jämlikhet. Mill menade nämligen att människor bortom klass- och 
könsgränser skulle ha lika rösträtt. När ett samhälle präglas av politisk jämlikhet 
gynnas samhället såväl för den enskilde som för samhället i stort. Politisk 
jämlikhet är också förutsättningen för att tillgodose alla människors intressen och 
när vissa grupper utesluts, kommer sociala problem att uppstå. Däremot kan 
människor växa i ett ökat ansvartagande och får därigenom förståelse för 
samhällsfrågor när hon deltar i diskussioner och beslut som sker på jämställda 
grunder. Detta stärker och fördjupar människan (Beckman 2009:47). Män ska 
utifrån detta, lika lite som kvinnor, diskrimineras i samhället, inte minst när det 
kommer till mikrofinanser. Principiellt anser vi att JB utifrån ett liberalistiskt 
synsätt resonerar riktigt, men vi anser likafullt att denna jämställdhetspolitik leder 
till andra problem för kvinnan. Det är nämligen enligt vår uppfattning viktigt att i 
sammanhanget påminna sig om att det är i fattiga länder, i vilka traditionella 
värderingar liksom fundamentalistiska trosuppfattningar präglar samhället, som 
kvinnor har minst möjlighet till jämställdhet (Bergqvist 2009:274), en bild som 
även UNESCO ger i sin rapport (Unesco 2006). 

Även Lakwo ger uttryck för liknande tankegångar och menar att man i 
Uganda under flera decennier diskuterat hur kvinnor ska vara en del av 
samhällsutvecklingen. Lakwo beskriver hur man under 1990-talet världen över 
såg hoppfullt på att mikrofinanser å ena sidan kunde skapa bättre livsvillkor och 
därigenom minska fattigdomen, och förstärka kvinnors empowerment å andra 
sidan. Med andra ord skulle mikrofinanser lösa flera frågor samtidigt: På 
samhällsnivå skulle kvinnor komma ut på marknaden och på så sätt bidra till 
ekonomisk tillväxt; på familjenivå skulle kvinnan utmana gamla könsstrukturer 
för att skapa större jämlikhet (Lakwo 2006:6). Men, resonerar Lakwo, även om 
hushållens ekonomi stärks är det fortfarande mannen som betraktas som familjens 
överhuvud och i förlängningen får mer frihet. Ökad inkomst säger alltså inget om 
kvinnans situation (Ibid.:42).  

Lakwo beskriver vidare att även om det bland personer, organisationer och 
stater finns en strävan efter mäns och kvinnors jämställdhet så är det få av dessa 
som faktiskt ser till att det blir så. Strukturerna är inte skapade för att gynna 
kvinnorna och strukturer är också svåra att förändra. Även om tanken och 
förhoppningen är att nå jämställdhet, så kämpar strukturerna emot målet, och 
fortsätter därigenom att missgynna kvinnor i praktiken (Ibid.:34). En rapport från 
Världsbanken bekräftar också detta och menar att den kenyanska kvinnan har 
svårt att få tiden att räcka till med tanke på kvinnors olika roller som 
familjeförsörjare och som företagare. Kvinnor har dessutom längre arbetsdagar i 
förhållande till män. Medan kvinnor i genomsnitt arbetar nästan tretton timmar, 
arbetar männen åtta. Trots detta har kvinnorna lägre inkomst eftersom en del av 
hennes arbetstid är utan ersättning (Världsbanken 2007:13-15).  



 

 13 

Utifrån Världsbankens rapport per se menar vi att det är bra att JB vill lätta på 
kvinnornas försörjningsbörda. Radikalfeminister skulle emellertid hävda att det 
finns en konflikt mellan män och kvinnor där mäns arbete alltid värderas högre än 
kvinnors. Uppgifter och egenskaper som associeras med kvinnor nedvärderas och 
detta vill radikalfeministerna ändra på. De menar att det finns ett “universellt 
systerskap” där alla kvinnor ska vara stolta över sig själva och finna styrka i 
varandra (Gemzöe 2002:48). I förlängningen av dessa tankegångar resonerar vi att 
det inte är någon börda att vara jämställd, däremot är det en börda att bli fråntagen 
ansvar, detta i en situation där kvinnor redan har lite ansvar. Vi förstår inte JB:s 
tankegångar kring att kvinnor inte orkar ta det ekonomiska ansvaret utan tror i 
enlighet med liberalismen att ansvar leder till att en människas självkänsla kan 
stärkas. Det är så kvinnor blir mer jämlika och upplever empowerment. 

JB ser sammanfattningsvis inte bortom sin tanke om att män diskrimineras och 
vilka konsekvenser detta får. Istället för att minska diskriminering fördjupar man 
följaktligen de ojämlika förhållanden som redan råder. Vi finner det märkligt att 
JB inte ser att den kenyanska kvinnan redan får kämpa för jämställda förhållanden 
både på familje- och samhällsnivå. Och om man som JB gör, lägger 
jämställdhetsfokus på familjenivå, menar vi att det är av största vikt att man också 
lyfter upp den grupp som inte är jämställd, detta för att kvinnors empowerment 
ska kunna förverkligas. 

4.2.2 Jämställdhet och företagande 

Som vi har visat är jämställdhet varken något enkelt eller självklart. Det finns de 
forskare som hävdar att just jämställdhet tillhör nutidens största 
samhällsförändringar (Bergqvist 2009:273f.). Samtidigt är just jämställdhet intimt 
förknippat med kvinnors möjlighet till empowerment och vi anser att JB:s 
riktlinjer både direkt och indirekt påverkar kvinnors möjlighet till empowerment, 
även när det gäller jämställdhet och företagande. Lakwo slår fast att mikrolån i sig 
själv inte ger kvinnor empowerment, däremot kan det skapa möjligheter för bättre 
sociala villkor (Lakwo 2006:1). Detta är enligt vår uppfattning inte minst tydligt 
när det gäller jämställdhet och kvinnors företagande (vilket vår uppsats i sin 
helhet också vill visa). 

JB beskriver att också små lån kan rendera i ett flertal affärsverksamheter, som 
”grönsaksstånd, skrädderier, verkstäder och mindre sjukvårdskliniker” (JB 
2009:10). Det är emellertid utifrån litteraturen (Lakwo 2006:131f., 175, 
Världsbanken 2007:12-13, 62 samt Unesco 2006:115) tveksamt huruvida just 
dessa exempel på företaganden är verksamheter som särskilt kan kopplas till 
kvinnor. De olika rapporterna och inte minst Lakwo menar emellertid att kvinnor 
gradvis tar sig in på alltfler mansdominerade områden (Ibid.). Återkommande i 
JB-rapporten är att man betonar hur JB hjälpt hundratusentals människor att ta sig 
ur sin fattigdom och att framgången bestått i kombinationen av mikrofinanser och 
de sociala programmen (JB 2009). Det är utifrån detta som vi tror att JB först och 
främst definierar sitt uppdrag, vilket i sin tur leder till att JB:s jämställdhetssyn 
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inte sträcker sig längre än att inte diskriminera någon grupp från möjligheten att ta 
mikrolån och att kvinnor måste få lätta på sin ekonomiska börda. 

Samtidigt menar JB att ungefär halva Kenyas befolkning enligt UNDP:s 
definition lever under ”extrem fattigdom” vilket har gjort att människor har svårt 
att se hur arbete kan löna sig vilket JB menar är den avgörande drivkraften för 
ekonomisk tillväxt bland utvecklingsländer. När människor lever i fattigdom 
stannar utvecklingen upp på ett antal områden, exempelvis arbetet med 
HIV/AIDS, utbildning och jämställdhet (Ibid.:15). ”Essentials of international 
relations” ger också uttryck för en liknande tanke och menar att genusmål är 
mindre troliga att uppnå på grund av 2000-talets finansiella kris (Mingst – 
Arreguín-Toft 2011:304). Kan man utifrån detta säga att jämställdhetsfrågor i 
Kenya är underordnade? Vi lämnar denna fråga därhän och konstaterar att de 
kvinnor som trots allt går in i JB mikrofinansverksamhet för att starta upp 
affärsverksamhet kommer att möta olika svårigheter som bottnar i ojämlika 
förhållanden. 

Trots att kvinnor enligt Världsbankens rapport ”Gender and economic growth 
in Kenya” står för nästan hälften av alla små och medelstora företag i Kenya är 
deras affärsverksamheter mindre än männens, har sämre tillväxtpotential, mindre 
investerat kapital i förhållande till mansägda företag och drivs från hemmet 
(Världsbanken 2007:13-14). Detta kan delvis få sin förklaring i att kvinnligt 
företagande möter en hårdare byråkrati. Kvinnor har exempelvis svårt att få sina 
företag registrerade vilket gör dem ”osynliga”. Vidare bemöts kvinnors 
verksamheter annorlunda i förhållande till männens när det gäller praxis kring 
skatteadministration och skattenivåer (Ibid.:53). Och för de kvinnor som vill söka 
utöka sin företagsverksamhet är beviljandet av nya finansiella medel det största 
hindret (Ibid.:41f.). Det är utifrån detta tydligt att den kenyanska kvinnan ständigt 
påminns om att hon är kvinna, och inte har samma rättigheter som mannen.  

Vi frågar oss vilket ansvar JB egentligen har för att det kenyanska samhället 
de facto inte är jämlikt? Bengtsson skulle säga att JB i varje fall har ett indirekt 
ansvar. Feministisk forskning pekar nämligen på förhållandet mellan män och 
kvinnor som de menar är socialt konstruerade. Dessa könsstrukturer leder till att 
kvinnor exploateras och domineras. Den feministiska tolkningen innebär således 
att vårt exempel JB, som en del av den liberalistiska och kapitalistiska strukturen, 
återskapar ett system som konsekvent gynnar en grupp, dvs. män, framför en 
annan (Bengtsson 2006: 281). Dessa i sig själva ojämlika strukturer som JB är en 
del av anser radikalfeminismen nedvärderar kvinnan och hennes arbete vilket blir 
tydligt när kvinnan ska driva företagsverksamhet. Värderingar som att kvinnor 
inte är familjeförsörjare och att hon genom detta betraktas som tillfällig och ett 
komplement till mannen innebär enligt Kronsell i förlängningen att hon 
exploateras och utnyttjas. Kvinnan kräver utifrån detta mindre trygghet, ses som 
anpassningsbar som kan ta temporära arbeten på oregelbundna arbetstider och inte 
ovan att till viss del arbeta utan betalning (Kronsell 2006:109). 

Det finns emellertid de kvinnor som verkligen har lyckats och som JB lyfter 
fram som viktiga förebilder för att deras företag har vuxit med många anställda 
(JB 2009:7). Ojämlikheter mellan män och kvinnor kvarstår emellertid och ligger 
enligt radikalfeminister i våra maktstrukturer och de ändras inte av att enskilda 
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kvinnor ökar sin makt inom en viss sektor. Det största problemet är mäns makt 
vilken underordnar kvinnor och därför är det i första hand inte lagar och regler 
som bör ändras (Gemzöe 2002:50). 

För att nå jämlikhet mellan könen måste alltså de traditionella politiska 
teorierna ifrågasättas och ändras enligt ett radikalfeministiskt perspektiv 
(Freedman 2003:45-46). Det skulle en liberalistisk infallsvinkel inte hålla med om 
utan menar att det finns andra sätt att lösa ojämlika och orättvisa förhållanden. 
Grundläggande för liberalismen är strävan efter insikten kring hur staten bäst ska 
organiseras för att exempelvis rättvisa bäst ska komma till uttryck i samhället. På 
så sätt präglas liberalismen av idealistiska och normativa drag. Individen är 
återigen central och samhället ska möjliggöra individens frihet utan att denna 
frihet begränsar andras frihet. Ingen, varken män eller myndigheter, har rätt att 
begränsa kvinnors rätt till att utvecklas och åtnjuta fulla rättigheter oavsett om det 
är inom ramen för familj eller egenföretagande (Ericson 2006:51). Tvärtom 
förespråkar liberalismen individens frihet (Mill 1859), fri konkurrens (Liedman 
2005:277) och individens frihet från ”tvång och restriktioner” (Ericson 2006:52). 
Det innebär att när kvinnor på olika sätt möter juridiska och byråkratiska 
svårigheter på grund av deras kön bryter detta mot liberalistiska grundprinciper, 
något har därmed brustit i systemet.  

Samhällets institutioner måste alltså fungera för att individen ska kunna 
frigöras och utvecklas. När män och kvinnor är frigjorda kan de också bidra till en 
fungerande marknad vilket i sin tur leder till samhällets tillväxt (Ibid.:52-55). 
Orättvisor, som att kenyanska kvinnor av jämställdhetsskäl har svårt att få sina 
verksamheter att växa eller ens få sina verksamheter registrerade, ska lösas genom 
att förändra institutionerna eller genom kollektiva handlingar (Mingst – Arreguín-
Toft 2011:76). En normativ reflektion är att JB som betydelsefull nationell aktör 
utifrån detta borde vara aktiva i kvinnliga medlemmars möte med myndigheter 
eller i sina utbildningar ha med genusperspektivet och på detta sätt bidra till ett 
jämställt samhälle. Vi anser att JB på detta vis kan bidra till kvinnors 
empowerment inom ramen för mikrofinanser. Genom olika institutionella 
samarbeten kan samhället nå jämlika förhållanden (Ericson 2006:51). 
Globaliseringen kan också bidra till kvinnors frigörelse genom nya mötesplatser 
som JB och andra NGO:s är exempel på samt genom människors ökade rörlighet. 
Den traditionella nationalstaten har på så vis påverkats fundamentalt av 
globaliseringen och därigenom har samhället tagit intryck av andra värderingar än 
de nationalistiska som bidragit till kvinnans underordning (Wendt – Åse 
2008:204). 

När det handlar om orättvisor i allmänhet och ojämlika relationer i synnerhet 
är liberalismen och radikalfeminismen tämligen överens om att strukturer måste 
förändras. De två teorierna är emellertid oense om hur. Medan liberalismen pekar 
på institutionernas betydelse och möjligheter betonar radikalfeminismen radikal 
strukturförändring utifrån genus. 

4.3 Självständighet 
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4.3.1 Grupplån 

Vi vill i följande avsnitt se hur kvinnans självständighet och möjlighet till 
empowerment påverkas av att delta i grupplån där både män och kvinnor är 
representerade. Hur många som ingår i ett grupplån framgår inte av JB:s rapport. 
Vad finns det för positiva respektive negativa effekter av grupplån på kvinnans 
empowerment? 

JB förespråkar grupplån och menar att deras medlemmar fått ökad självkänsla 
genom JB:s program och gruppmöten. Grupplånen skapar ett socialt sammanhang 
där medlemmarna kan stötta och ge varandra råd i hur de ska kunna utvecklas i 
sin verksamhet. Det är också viktigt att medlemmarna får utbyta erfarenheter och 
att varje individ kan skapa en egen identitet utanför familjesfären. JB menar att 
grupplånen bidragit till att människorna fått bättre självförtroende jämfört med 
individuella lån samtidigt som medlemmarna ser en styrka i att ha gemensamma 
lån vilket också ligger närmre till hands för den kenyanska kulturen. Kulturen 
bidrar på så sätt till att grupplån får en förstärkt roll (JB 2009:33). 

I UNESCO-rapporten beskrivs att kvinnogrupper har haft en positiv inverkan 
på kvinnors verksamheter i Kenya. Rapporten belyser att kvinnor har olika 
strategier att bemöta problemen, yngre kvinnor tar praktik utan betalning, men 
nätverkande är den vanligaste strategin. Kvinnogrupper är ett sätt att ge varandra 
stöd, råd och utveckla sin verksamhet samtidigt som kvinnorna lär sig hantera 
marknaden. Kvinnorna agerar som varandras förebilder och mentorer vid 
företagens inledande skede (Unesco 2006:21). 

Heloise Weber är en stor kritiker när det gäller mikrofinanser och grupplån till 
skillnad från IMF och Världsbanken som menar att mikrofinanser är ett 
kostnadseffektivt sätt att nå de fattigaste människorna. Hon menar att många 
människor drabbats av negativa konsekvenser där skulder vuxit, sociala skyddsnät 
försämrats som i sin tur lett till våld inom lånegrupper och familj (Weber 
2004:364f., 378). 

Utifrån radikalfeminismen som har en gynocentrisk hållning och ser kvinnor 
som en grupp (Gemzöe 2002:160), finns det definitivt fördelar med 
kvinnogrupper inom olika verksamheter. Det viktigaste är hur grupperna är 
konstruerade, hur strukturerna ser ut och vem det är som skapat grupperna. Om 
det är mannen som har skapat strukturerna kommer det också vara omöjligt för 
kvinnorna att kunna delta på samma villkor som män eftersom det finns en 
obalans i strukturerna redan från början (Gemzöe 2002:50). 

Ur ett liberalistiskt synsätt förklarar Mill att möjligheten för individer att 
utvecklas i en grupp är goda om varje individ valt att delta i gruppen av fri vilja. 
Mill menar att alla människor ska välja den väg som är bäst för sig själv så länge 
ingen annans frihet eller möjligheter begränsas. Det är individen som ska främjas 
och utvecklas istället för att värna om kollektivets medelmåttlighet. Genom att 
individers olikheter uppmuntras kommer samhället utvecklas moraliskt, politiskt 
och ekonomiskt (Näsström 2009:83-84). 

Liberalismen menar att det är individen som bör vara i fokus och att det är den 
individuella verksamheten som ska gynnas av att delta i gruppverksamhet eller 
grupplån. Så länge individen gynnas och deltar i grupperna av egen fri vilja är 
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detta ett bra sätt att nå framgång. Radikalfeminismen menar istället att grupplån 
aldrig kan gynna kvinnorna när det är män som har skapat strukturerna för hur 
grupperna ser ut. De ställer sig kritiska till i hur stor utsträckning kvinnorna 
kommer kunna utvecklas och gynnas när män har skapat strukturerna eftersom 
kvinnorna inte kommer kunna delta i gruppen på samma villkor som män. Vi 
menar att radikalfeminismen aldrig skulle acceptera JB:s grupplån som drivs med 
en liberalistisk tanke dels på grund av det fokus som läggs på individen men också 
på grund av kvinnans underordning. 

Det finns bättre chanser för kvinnor att kunna utvecklas, både sig själva och 
som grupp, när det enbart finns kvinnor representerade. Radikalfeminister 
hänvisar alltid till kollektivets bästa (Gemzöe 2002:16) därför kommer kvinnor 
kunna utvecklas tillsammans genom att ta del av varandras erfarenheter och råd. 
Detta kommer i sin tur stärka den kvinnliga rollen. Självklart återstår problemet 
med manliga maktstrukturer i samhället där radikalfeminister menar att jämlika 
roller inte kan uppnås när gruppkonstruktionen är skapad av män. 

Vi menar att grupplån både ger positiva och negativa effekter på kvinnans 
empowerment. Genom grupplån och gemenskap får individerna mer stöd vilket i 
sin tur gynnar kollektivet och samhället. Att vara flera stycken som ansvarar för 
lånen ger både JB och låntagarna större säkerhet i att lånen kommer bli 
återbetalda. Samtidigt funderar vi över hur kvinnan kan påverkas negativt och 
detta beror givetvis på vilken situation och vilka individer som är inblandade. Det 
finns en risk att kvinnorna inte får samma möjlighet att kunna utvecklas i ett 
grupplån, främst om männen är överhuvud och bestämmer vad pengarna ska gå 
till samt vad kvinnan ska göra. 

4.3.2 Familjens roll och kollektivet 

Ett genomgående tema för JB är att familjen har stor betydelse för att 
mikrofinanser ska fungera och för att familjen ska ha möjlighet att ta sig ur 
fattigdom. Familjens viktiga roll genomsyrar implicit hela JB:s rapport och ligger 
inbakad tillsammans med deras liberalistiska grundtankar. Genom att ha läst 
rapporten har vi fått en uppfattning om hur JB värdesätter familjen och utifrån 
detta kommer vi diskutera vilka roller som antas inom familjen och vilka problem 
som kan uppstå. Genom att förstå hur familjestrukturerna är uppbyggda kan vi 
också få en djupare förståelse i hur kvinnan påverkas i sin egen utveckling både 
som individ och företagare. Vilka förväntningar finns det på kvinnan både utifrån 
henne själv och kollektivet? 

Inom familjen finns det ofta tydliga riktlinjer för hur man ska vara som kvinna 
eller man. Det är mannens syn på kvinnan som bestämmer hur kvinnan bör vara. 
Det finns tydliga regler för hur en kvinna ska ”uppföra” sig samtidigt som 
gränserna mellan rätt och fel är svåra att åtskilja (Wendt – Åse 2009:206). Enligt 
radikalfeminismen exploateras kvinnors egenskaper och uppgifter i samhället 
genom att männen utövar sin dominans via objektifiering och våld. Typiskt 
kvinnliga egenskaper och uppgifter är barnafödande, kärlek (Kronsell 2006:105) 
subjektivitet, partikulärt och privat (Wendt – Åse 2009:198). Ojämlikhet mellan 
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könen har alltid funnits och sträcker sig långt bak i historien. Kvinnorna har aldrig 
haft samma möjligheter att kunna utvecklas och skapa sig ett eget liv, de har 
arbetat i hemmet och varit i beroendeställning till mannen där mannen styrt det 
mesta (Lakwo 2006:2-3). 

Efterhand som globaliseringen ökat har könsordningen uppdagats vilket ofta 
lett till att kvinnor exploaterats. Detta handlar främst om att kvinnors insatser inte 
har lika stort värde som männens. Traditionellt anses kvinnan vara ett 
komplement till mannen eftersom han utmärker sig som familjeförsörjare 
(Kronsell 2006:109). Framförallt har kvinnan missgynnats sedan efter andra 
världskriget då länderna i Syd började utvecklas. Kvinnorna har tilldelats liten del 
av utvecklingskakan trots att kvinnorna arbetar mest. Eftersom kvinnans arbete 
värderas lägre har detta i sin tur resulterat i att kvinnorna äger minst (Lakwo 
2006:2-3). 

Antropolog och etnolog Claude Lévi-Strauss hävdar enligt Gemzöe att det 
finns en tydlig arbetsfördelning mellan könen i varje samhälle där kvinnor och 
män har olika arbetsuppgifter. Vilka arbetsuppgifter som är manliga respektive 
kvinnliga skiljer sig från samhälle till samhälle, han menar dock att det är 
förbjudet att utöva den uppgift som inte tillhör ens kön. Genom att upprätthålla 
tydliga roller i ett samhälle förblir män och kvinnor beroende av varandra. Han 
menar också att det är kulturen som skapar skillnader mellan könen. (Gemzöe 
2002:86-87). Lévi-Strauss resonemang är intressanta eftersom radikalfeminismens 
ursprungliga tanke är att man och kvinna har olika egenskaper och att skillnader 
mellan könen är biologiskt. Vi tror att utgångspunkten för hur man ser på 
kvinnliga respektive manliga egenskaper har stor betydelse för hur samhället ska 
ha möjlighet att kunna förändra någonting. Eftersom att JB är skapat med en 
liberalistisk grund tror de, tvärtemot radikalfeminismen, att män och kvinnor är 
skapade lika. 

Utifrån Lévi-Strauss skulle det innebära att det inte finns några skillnader i 
vilka egenskaper könen har utan att skillnader enbart är kulturellt skapade. Detta 
motsäger den ursprungliga tanke som radikalfeminismen har gällande könens 
egenskaper, då de menar att det finns olikheter mellan könen och att de kvinnliga 
egenskaperna nedvärderas (Kronsell 2006:105). Radikalfeminismen hävdar att 
den kvinnliga underordningen är universell (Gemzöe 2002:50). Vår reflektion är 
att om underordningen är universell så skulle kulturen ha mindre makt och 
betydelse i hur arbetsfördelningen och egenskaperna mellan könen ser ut. Detta 
främst eftersom det finns stora kulturella skillnader runt om i världen. Enligt 
forskning som gjorts har man inte kunnat hitta en koppling till någon enskild 
etnicitet mellan könens jämlikhet och patriarkatets hållning (Ibid.:155). Vi menar 
att detta är en intressant tanke och skulle på så sätt styrka argumentet om att vissa 
egenskaper inte är kulturellt skapade utan biologiskt. Om skillnaderna varit 
kulturellt skulle olikheterna vara större på olika platser runt om i världen enligt 
den ursprungliga radikalfeminismen, men då de menar att underordningen är 
universell faller argumentet om kulturens betydelse.  

För att kunna föra ett tydligare och mindre komplicerat resonemang kommer 
vi nu fokusera på den moderna radikalfeminismen som har en konstruktivistisk 
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syn på hur skillnaderna mellan könen skapats. Detta resonemang är mer likt Lévi-
Strauss tankegångar. 

Många feminister har varit oense om huruvida egenskaper är givna och 
naturliga eller om de är socialt skapade (Kronsell 2009:105). Den moderna 
radikalfeminismen menar att skillnaderna mellan kvinnor och män är skapat av 
patriarkatet (Gemzöe 2002:53). Vi tolkar det som att radikalfeminismen menar att 
patriarkatet styr världen genom makt och hotet om våld vilket i sin tur leder till att 
skillnaderna också blivit kulturellt skapade. Däremot är vi mer tveksamma till om 
Lévi-Strauss och andra konstruktivister hävdar att de kulturella skillnaderna beror 
på patriarkatet. 

Synen på kultur har ändrats de senaste åren och uppfattas inte längre som 
något statiskt som inte kan förändras (Ibid.:149-150). Detta skulle innebära att om 
alla hjälpte till och bekämpade patriarkatet skulle kulturen kunna ändras och 
kvinnan skulle på så sätt inte behöva vara underordnad. För att detta ska bli 
möjligt måste lagar ändras till kvinnors fördel både privat och offentligt 
(Freedman 2003:45). 

UNESCO-studien visar att stödet från kvinnans familj och make är avgörande 
för om hon väljer att starta ett eget företag eller inte. När kvinnorna möter en 
negativ inställning leder detta till tvivel och misstycke vilket resulterar i konflikter 
och sämre familjerelationer. Samtidigt som kvinnan ska försöka sköta ett företag 
utan stöd tvingas hon samtidigt ta störst ansvar för hushållsarbetet. I de fall där 
kvinnan fick stöd från make och familj upplevde hon ett större självförtroende. 
Till skillnad från kvinnorna är det självklart att mannen kan förvänta sig hustruns 
stöd i sin affärsverksamhet (Unesco 2006:21). 

  När släkt och vänner inte accepterar en kvinna som egenföretagare påverkar 
det hennes verksamhet på ett negativt sätt vilket leder till att det tar ett par år 
innan kvinnans verksamhet blir lönsam. Detta tar sig i uttryck att kvinnorna har 
svårt att hävda sig mot släktingar som tenderar att betala ett lägre pris för varan 
eller vara försenad med betalningen. En av orsakerna till att dessa problem 
uppstod var att kvinnorna saknade konventionella affärsnätverk och professionellt 
stöd (Ibid.:19). 

Feministisk teori belyser svårigheten som uppstår för många kvinnor inom 
familjen. En del kvinnor känner att det uppstår en paradox, dels eftersom 
kvinnorna känner sig fångade i sin roll i att ta sig ur det manliga förtrycket 
samtidigt som kvinnan ska bekräfta en del av de ”kvinnliga egenskaperna”, till 
exempel omhändertagande moder (Wendt – Åse 2009:197, 199). 

Om skillnaderna mellan könen ligger i kulturen kan vi tänka oss att det är 
därför kvinnan möter mycket motstånd när det handlar om att driva ett eget 
företag. Människor runt omkring kvinnan och familjen anser inte att kvinnan har 
den roll som förväntas av henne. Eftersom att kulturen kan ändras, utifrån ett 
konstruktivistiskt synsätt, borde det blir lättare för kvinnor att ikläda sig en ”icke 
traditionell kvinnoroll” desto fler kvinnor som vågar ta steget. Däremot om 
kvinnor blir avskräckta och inte vågar ta chansen och utvecklas, både som kvinna 
och företagare, blir det svårare för kulturen att kunna anpassa sig. 

Kvinnan uppfattas som väldigt beroende av sin man i princip allt hon gör och 
detta påverkar självklart kvinnans empowerment. Vi tror att kvinnor ofta 
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underkastar sig männen för att skydda familjen. Även om vi får uppfattningen att 
kvinnor som har startat egna verksamheter har utvecklats och varit positiva till 
det, verkar det finnas ett motstånd mot att kvinnor ska få för mycket makt och 
inflytande i samhället. 

4.3.3 Makens roll 

Genom att belysa mannens roll både som make och far inom familjen belyser vi 
samtidigt kvinnans roll. Vi tror att det är viktigt att förstå hur könshierarkin ser ut 
och vilka olika roller som tilldelas männen respektive kvinnorna. Vi kommer att 
beröra maktproblem samtidigt som vi undersöker vilken typ av ansvar som läggs 
på respektive kön. Hur kommer kvinnans möjlighet till empowerment att påverkas 
utifrån hur mannens roll ser ut? 

Det finns en tydlig hierarki i könsordningen som visar på att kvinnan är 
underordnad. Det finns olika egenskaper som förknippas som antingen kvinnliga 
eller manliga. Mannen uppfattas som den person som framträder i det offentliga 
medan kvinnan är den som anses befinna sig i den privata sfären (Wendt – Åse 
2009:198, 202). Ojämlikheten mellan könen beror inte på enskilda individer utan 
det ligger i våra maktstrukturer. Radikalfeminismen menar att det är den manliga 
makten som utgör den kvinnliga underordningen och att det i första hand är den 
som bör bekämpas. De anser inte att lagar och regler är det främsta problemet 
(Gemzöe 2002:50). 

Radikalfeministerna menar också att det är kvinnornas omöjlighet att 
bestämma över sina egna kroppar och sexualitet som bidrar till männens 
dominans över kvinnan. De hävdar att männen använder kvinnors sexualitet som 
ett maktmedel (Freedman 2003:90-91). 

Till skillnad från radikalfeminismen menar liberalismen att det är genom 
institutioner och lagar som man kan åstadkomma en förändring när det finns 
orättvisor i strukturerna, det är upp till staten att se till att ingen människas frihet 
eller möjligheter kränks (Mingst – Arreguín-Toft 2011:76). 

Männen har ofta stor makt över sin fru och familj vilket leder till att det är 
svårt för en kvinna att ta mikrolån om mannen inte ger sitt samtycke (Lakwo 
2006:17-19). 

Ytterligare ett problem som kan uppstå är att manliga anställda inte accepterar 
sina kvinnliga arbetsgivare. Istället för att prata med kvinnan beger de anställda 
sig till hennes make eller andra manliga släktingar och framför sina önskemål. I 
flera undersökningar kunde man uppdaga att förtroendeproblem gentemot kvinnor 
låg nära knutet till kultur (Unesco 2006:20). 

Radikalfeminister anser att kultur är föränderlig vilket innebär att det finns 
möjligheter att bygga upp förtroendet för kvinnor som företagare. Det är viktigt 
att komma ihåg att kulturer är olika och att kvinnors möjligheter ser annorlunda ut 
beroende på vilken historia landet och kvinnorna haft (Gemzöe 2002:149, 155). 
Detta innebär att vägen mot en mer jämställd könsordning kommer att variera i tid 
beroende på var man befinner sig. Som vi tidigare nämnt beskriver feminismen 
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patriarkatet som en social struktur var igenom den manliga dominansen 
upprätthålls, detta innebär i sin tur inte att alla män förtrycker kvinnor (Ibid.:56). 

Vi anser att utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv är detta en anledning till 
varför omgivningen, främst män, inte accepterar att en kvinna tar en traditionellt 
manlig roll som familjeförsörjare. Även om en make och maka skulle ha ett, vad 
vi anser, jämlikt förhållande, skulle detta inte accepteras av allmänheten på grund 
av den dominans som upprätthålls av de sociala strukturerna. Även om kvinnor är 
jämställda på individnivå kommer detta inte förändras för kollektivet. 

Mill menar att det måste finnas regler eller lagar som kan garantera individens 
frihet samt den fria konkurrensen. Staten ska garantera viss balans mellan 
samhällsklasserna så att varje individ oavsett ursprung kan förverkliga vissa mål 
som anses som absolut nödvändiga för människans värdighet (Liedman 
2005:277). 

Vi menar att kvinnan inte enbart bidrar till den ekonomiska försörjningen på 
familjenivå utan att hon också hjälper till att utveckla samhället genom att 
finansiera sin verksamhet via mikrolån. När kvinnor tar plats och vågar 
förverkliga sig själva och sina idéer kommer detta resultera i mer kompetens och 
erfarenheter. Mikrolån ger kvinnor en ny möjlighet att lättare kunna vara delaktiga 
i försörjning inom familjen och ta större plats i det sociala livet. 

4.3.4 Makens drogproblem 

JB har insett vilka konsekvenser missbruk kan leda till för en redan fattig familj. 
Vi vill här i detta avsnitt undersöka hur JB:s program ser ut och samtidigt se vilka 
konsekvenser detta kan leda till för kvinnan. Vår uppfattning är att när en person i 
en familj lider av missbruk drabbas hela familjen vilket innebär att även kvinnan 
skulle behöva hjälp och stöd. Hur påverkas kvinnans möjlighet till empowerment 
utifrån att JB försöker hjälpa mannen bort från missbruk? Kan det finnas både 
negativa och positiva effekter beroende på om vi ser till kvinnan som individ eller 
familjen som kollektiv? 

Missbruket är relativt utbrett i Kenya och JB har därför skapat ett antal 
program för att kunna hjälpa familjerna att lösa dessa problem. De två största 
programmen är Levuka, som betyder ”att bli nykter” (JB 2009:26) samt Tumiaini 
som betyder ”hopp”. Genom Tumiaini vänder JB sig till gatuliggare, landlösa, 
jordbrukare och handikappade (Ibid.:25). 

JB beskriver att det ofta är en man, make eller son som har ett missbruk och 
genom att stjäla från maka eller mamma blir hennes verksamhet lidande. 
Missbrukarproblem gör att familjen blir dysfunktionell och att det blir omöjligt 
för familjen att ta sig ur fattigdom. 

Det är inte enbart missbruket i sig som är problematiskt utan också de 
konsekvenser som missbruket leder till. Den som missbrukar använder upp 
familjens pengar till droger/alkohol, det uppstår sjukhuskostnader eftersom 
missbrukare oftare råkar ut för olyckor och att missbrukare utsätter sin partner för 
misshandel, vilket i sin tur leder till kostsam sjukfrånvaro (Ibid.:26). 
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Detta är bakgrunden till varför JB skapat program som ska hjälpa familjer på 
fötter igen. JB har insett att det är viktigt att inte diskriminera någon på grund av 
kön och på så sätt fokusera på hela familjen och dess försörjning. Genom att 
vända sig till hela familjen, menar JB, har återbetalningarna på mikrolån fungerat 
tillfredsställande (Ibid.). 

Enligt Mill ska människan i så stor utsträckning som möjligt vara fri från 
staten samtidigt som Mill hävdar att staten, kollektivet har ett ansvar för svagare 
individer även i vuxen ålder (Mill 1859:205). Mill fångar liberalismens 
grundprinciper genom att beskriva hur människan bör hjälpa och vägleda varandra 
att göra det som är rätt och riktigt genom att uppmuntra varandra till att välja 
förnuftiga och eftersträvansvärda handlingar framför destruktiva beteenden (Mill 
1859:199f.). JB:s ansvarstagande och skapande av sociala program bekräftats på 
så sätt utifrån Mills liberala resonemang. 

Mill menar vidare att när en människas handlingar påverkar familj och i 
förlängningen samhället är det inte längre fråga om individens frihet utan snarare 
om den enskildes (dåliga) moral (Ibid.:203-204f.). Om en person använder 
familjens pengar till sitt missbruk sviker denne sina (försörjnings-)plikter 
gentemot familjen. Mill talar om moralisk bristfällighet när någon genom sitt 
dåliga leverne vållar sin familj skada och påverkar andras välbefinnande negativt. 
Alla människor har rätt till integritet och att ta till vara på sina känslor och 
intressen men om familjens medlemmar hindras på grund av familjemedlemmars 
laster strider det mot frihetens principer. Samtidigt menar Mill att samhället inte 
kan förbjuda alkohol för att ett antal människor inte kan hantera sina missbruk 
(Ibid.). 

Sammanfattningsvis är det som skadar eller påverkar andras rättigheter 
negativt moraliskt felaktigt. Lever någon ett destruktivt liv är det först och främst 
den människans val, men andra människor runt omkring behöver inte vända sig 
emot honom och straffa honom ”dubbelt”. Istället ska vi fråga oss vad vi kan göra 
för att hjälpa denne att bryta sitt beteende för att komma på rätt köl igen. Bryter 
individen lagar som skadar medmänniskor individuellt och/eller kollektivt måste 
samhället skydda de människor som på olika sätt blivit kränkta och blivit 
”frihetsberövade” (Ibid.:200-202f.). 

Problemet som vi ser ligger inte i att JB skapat hjälpprogram för personer med 
missbruk, det är snarare något vi ser som positivt. Vad vi reagerar över är vilken 
typ av hjälp kvinnan får, förutom att hennes man, förhoppningsvis, blir nykter. 
Implicit uttrycker JB i sin rapport att kvinnan i första hand utsätts för ekonomisk 
skada, vi ifrågasätter dock den psykiska och sociala skada som vi antar påverkar 
kvinnan mer som individ än den ekonomiska. Självklart är vi medvetna om att 
ekonomin är avgörande för många familjers överlevnad och på så sätt kanske den 
effekt som är viktigast att ta itu med direkt. Vi finner däremot att JB hade kunnat 
få bättre effekter genom att erbjuda kvinnorna moraliskt och psykiskt stöd för att 
kunna hantera situationen bättre. Som vi resonerar handlar empowerment långt 
ifrån att enbart kunna försörja sig och sin familj ekonomiskt. Det handlar i största 
grad om att få möjligheter att kunna utvecklas, få bättre självkänsla och kunna 
påverka sitt liv till det bättre. Vi ser det som ett stort problem att kvinnans 
utsatthet både psykiskt, fysiskt och socialt inte lyfts fram på ett tydligare sätt. 
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Radikalfeminismen fokuserar på alla samhällsklasser främst eftersom de 
betonar ojämlikheten inom familjen och det sexuella våldet. De menar att 
ojämlikhet och sexuellt våld finns inom alla samhällsklasser vilket bidrar till att 
alla kvinnor tas till hänsyn. Radikalfeminismen har placerat sig i den privata 
sfären och kämpar mot det kulturella förtryck som finns mot kvinnor där män 
ständigt värderas högre än kvinnor (Gemzöe 2002:78-79). 

Vi tror inte att radikalfeministerna skulle påstå att hjälpprogram mot missbruk 
skulle vara något negativt i sig själv, däremot vet vi att det största problemet för 
kvinnorna är den makt som män ständigt utövar mot kvinnor. Vi tror att 
radikalfeminismen motsätter sig starkt att det enbart är männen som får hjälp och 
att kvinnorna ses som ett bihang som ska stötta och finnas där för männen. Genom 
programmen bekräftas enbart kvinnans roll som underordnad eftersom fokus åter 
igen läggs på mannen. JB nämner att missbruket ofta resulterar i att kvinnan blir 
misshandlad av sin man, detta bekräftar ytterligare mannens försök att bibehålla 
makten över kvinnan. Även om mannen får hjälp att sluta med sitt missbruk finns 
det inga garantier för att misshandeln kommer att upphöra. Vi anser att det största 
problemet är att JB explicit synliggör mannens missbruk men att kvinnans 
problem och utsatthet inte ges lika stort fokus som det hade behövts. JB menar att 
kvinnan främst drabbas ekonomiskt och att det är hela familjen som drabbas 
socialt vilket vi ställer oss frågande till. 



 

 24 

5 Slutreflektion och vidare fördjupning 

 
Utifrån följande analys har vi kommit fram till att det finns många olika faktorer 
som spelar in på hur man kan mäta att en kvinnans empowerment påverkas av att 
JB erbjuder sina finansiella och sociala tjänster till både män och kvinnor. Vi har 
fått en djupare förståelse när det gäller kvinnors möjligheter att kunna påverka sin 
egen livssituation, både som individ och familjemedlem. Vi tror att det är viktigt 
att alla ledande aktörer, i vårt fall JB, tar sitt yttersta ansvar i att försöka förebygga 
de ojämlika strukturer som finns i våra samhällen runt om i världen. Vi uppfattar 
JB:s hjälpprogram som positiva men efterfrågar ett genusperspektiv som tydligare 
tar avstånd från att kvinnor missgynnas, inte bara i teorin utan framförallt i 
praktiken. Vår förhoppning är att mikrofinanser kan hjälpa kvinnor och män att 
utvecklas och att det kan bidra till att människor kan få en bättre levnadsstandard 
och förverkliga sina mål. Det är emellertid önskvärt med ett ökat genusperspektiv 
som kan bidra till ett jämlikare förhållande mellan män och kvinnor framöver.  

Vidare är mikrolån ständigt aktuellt (”Time 100” 2011, Time). Vi ser några 
områden som skulle vara särskilt intressanta för oss att fördjupa ytterligare. Ett 
sådant är att se på om andra mikrofinansinstitut i Kenya har motsvarande 
holistiska syn som JB med sociala program knutna till sig och hur dessa i så fall 
liknar eller skiljer sig från JB. Det skulle också vara intressant att undersöka 
vilken jämställdhetspolicy andra NGO:s med liberala och västerländska 
kopplingar har i sitt arbete i Kenya. Till sist skulle det kännas angeläget att 
undersöka hur diskursen kring mikrofinanser har förändrats under de knappa 30 år 
som det har varit aktuellt i Kenya. 
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