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” The International Year of Microcredit 2005 underscores the importance of microfinance 

as an integral part of our collective effort to meet the Millenium Development Goals. 

Sustainable access to microfinance helps alleviate poverty by generating income, creating 

jobs, allowing children to go to school, enabling families to obtain health care, and 

empowering people to make the choices that best serve their needs. The great challenge 

before us is to address the constraints that exclude people from full participation in the 

financial sector. Together, we can and must build inclusive financial sectors that help 

people improve their lives.”   

FNs generalsekretær Kofi Annan, 29. desember 2003. 
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1 Innledningskapittel  

 

1.1 Tema og problemstillinger 

 

Målet med denne oppgaven er å se på de mulige innvirkningene mikrofinansiering, og da 

først og fremst mikrokreditter, kan ha på de som benytter seg av dette. I tillegg tar oppgaven 

tak i diskusjonen om mikrofinansiering som mulig redskap for fattigdomsreduksjon og 

langsiktig utvikling. Det er lånekunder hos den mikrofinansielle institusjonen Diaconia Fondo 

Rotativo Se Inversion y Fomento (Diaconia-FRIF, eller D-FRIF) i byen El Alto i Bolivia som 

er fokus for oppgaven, og jeg vil forsøke å vise hva slags subjektive opplevelser og erfaringer 

disse lånekundene har gjort seg, fremfor å fokusere på generelle målbare effekter. 

 

Mine problemstillinger er som følger: 

 

1. Fører deltakelse i D-FRIF sine programmer for mikrokreditt til en subjektiv opplevelse av 

forbedret velferd? 

 

Hvilke forbedringer er det eventuelt snakk om? Og hvilke vurderinger er det man gjør seg, 

etter å ha tatt opp et slikt lån? Er eventuelle endringer utelukkende gode? Er det ulikheter 

mellom kjønn og grupper på hvordan man vurderer eller opplever endringene? Dette er 

temaer jeg vil se på i oppgaven. 

Grunnen til at jeg mener dette er en spennende og relevant problemstilling i forhold til 

mikrokreditter er at brukernes tilfredshet og subjektive vurdering av egen livssituasjon etter 

deltakelse i programmet gir en god indikasjon på design og effekt av programmet. Dersom 

brukerne ikke har en oppfatning av å ha fått bedre levekår med kreditt vil dette kunne 

undergrave D-FRIFs eksistensgrunnlag, og de vil kunne miste gamle og nye lånekunder. 

 

Den andre problemstillingen er todelt og dreier seg om hvordan og hvor omfattende effektene 

av mikrokreditter kan være:  

 

2 a) Hvilke effekter kan mikrokreditter ha på fattigdomsreduksjon, og 

2b) Har mikrokreditter en effekt på mer langsiktig utvikling? 
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Grunnen til at denne problemstillingen er todelt, er at utvikling innebærer mye mer enn bare 

fattigdomsreduksjon. Fattigdomsreduksjon kan gjelde det enkelte individ, og være av kort 

eller lang varighet, og er ”enklere” å oppnå enn utvikling, ettersom det involverer 

enkeltpersoner og færre velferdsindikatorer må oppfylles. Dette kommer jeg tilbake til under 

avsnittet om begrepsavklaringer. Man har sett eksempler på fattigdomsreduksjon for de 

involverte ved flere mikrokredittprosjekter, og også for andre som samhandler med 

mikrokredittbrukere. Mikrokreditter kan dermed skape positive ringvirkninger for andre enn 

de som benytter seg av det, og derfor fremmer jeg en problemstilling 2b) om hvorvidt 

mikrokreditter kan bidra til utvikling. Det å oppleve utvikling i en by, en region eller et land, 

er vanskeligere enn å oppnå fattigdomsreduksjon, men vil i så tilfelle omfatte flere 

mennesker, og er mer varig enn det fattigdomsreduksjon kan være.  

Dette mener jeg er to interessante problemstillinger, som er høyst relevant for alle som 

er opptatt av utviklingsspørsmål. Jeg kommer til å legge mest vekt på den første 

problemstillingen, fordi det er denne som har vært hovedfokus for mitt feltarbeid, men jeg har 

valgt å ta med problemstilling nummer 2 for å se temaet i et litt bredere perspektiv, og fordi 

mikrokreditter som mulig verktøy for fattigdomsreduksjon er høyst aktuelt i år, ettersom FN 

har utropt 2005 til mikrokredittens år. 

 

 

1.2 Bakgrunn 

 

I 1998 proklamerte FNs generalforsamling at 2005 skulle være mikrokredittens år. Tanken 

var å anerkjenne mikrokredittens bidrag til fattigdomslette, i tillegg til å gjøre 

verdensopinionen bevisst på dette, og på betydningen av å ha tilgang til mikrofinansielle 

tjenester1. Mikrokreditt og mikrofinansiering generelt utgjør et effektivt bidrag for å nå et av 

FNs kanskje viktigste tusenårsmål, nemlig å halvere ekstrem fattigdom innen 20152. Som jeg 
                                                
1 Mikrokreditter er en av flere mikrofinansielle tjenester, i tillegg finnes blant annet sparing og 

forsikringsordninger. Mer om dette i neste kapittel. 
2 De andre tusenårsmålene er: 1.sikre grunnleggende utdanning til alle, 2.fremme likestilling og sikre kvinners 

rettigheter, 3.redusere barnedødelighet, 4.redusere dødelighet blant gravide og fødende, 5.bekjempe HIV/AIDS, 

malaria og andre sykdommer, 6.sikre miljøvennlig og bærekraftig utvikling, 7.bygge et globalt partnerskap for 

utvikling: http://www.un.org/millenniumgoals/index.html 
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vil vise i oppgaven, kan mikrokreditter yte flerfoldige bidrag til tusenårsmålene. De hjelper 

fattige hushold å dekke grunnleggende behov, de kan føre til forbedringer innen økonomi og 

velferd, og de kan føre til økt empowerment for kvinner og andre lavstatusgrupper, for å 

nevne noe. Det finnes imidlertid i dag et udekket behov som omfatter mellom 400 og 500 

millioner fattige og lavinntektsgrupper på verdensbasis, sektoren har fortsatt lang vei å gå for 

å kunne utgjøre den optimale strategi for fattigdomsreduksjon som potensialet kanskje tilsier. 

Som jeg vil vise i oppgaven er det også en rekke andre faktorer som kan hindre mikrokreditter 

i å oppfylle hele sitt potensial.  

 

En av de egenskapene mikrofinansiering har, som jeg mener gjør dette til et spennende 

oppgavetema, og interessant i utviklingssammenheng, er at det er en strategi som gjør det 

mulig for de fattige selv å bedre sine levekår. Det blir en slags hjelp til selvhjelp som kan 

være mye mer varig enn ulike bistandsordninger, ettersom det er de fattige selv som endrer 

sin livssituasjon, gjennom å forbedre sitt eget levebrød ved hardt arbeid. I mange tilfeller 

skaper mikrokredittene ringvirkninger utover den enkelte lånetaker. Dermed kan man snakke 

om forbedringer nedenfra, ettersom det ikke er avanserte utviklingsprosjekter igangsatt av 

høyt utdanna utenforstående. Hvorvidt det er snakk om en regelrett utvikling nedenfra vil jeg 

komme tilbake til i løpet av oppgaven. En slik forbedring av levekår ved egen hjelp vil 

dessuten kunne føre til betydelige endringer i de fattiges selvtillit og selvrespekt. 

Jeg mener denne oppgaven er relevant fordi den kan si noe om hva mikrokreditter betyr for de 

individuelle brukerne. Det fokuseres i de fleste evalueringsrapporter på kvantitative effekter, 

som inntekt før og etter lån, eller verdien av nyanskaffelser etter lån. Denne oppgaven 

fokuserer mer på hvordan informantene føler og tenker i forhold til de effektene de opplever 

av lånet. Som nevnt er mikrofinansiering i høyeste grad på dagsorden verden over, i og med at 

dette er mikrokredittens år. Derfor er det viktig at man benytter anledningen til å videreutvikle 

og spre dette, nå mens verden har rettet sin oppmerksomhet mot mikrokreditter som en mulig 

strategi for fattigdomsreduksjon. Min oppgave kan være relevant som et bidrag blant mange 

til å forstå og lære mer om mikrofinansiering. 
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1.3 Begrepsavklaringer 

 

I oppgaven bruker jeg en rekke ulike begreper som kan fortjene en liten utdypelse, ettersom 

de kan defineres noe ulikt avhengig av hvem som bruker dem, og i hvilken sammenheng de 

brukes. Først følger en redegjørelse for hva mikrofinansiering er. 

 

 

1.3.1 Om mikrofinansiering 

 

Mikrofinansiering innebærer å tilby fattige finansielle tjenester, som lån, kalt mikrokreditter, 

som er fokus for resten av oppgaven, sparemuligheter, forsikringer eller muligheter for 

pengeoverføringer3. Selv om resten av oppgaven i hovedsak vil fokusere på mikrokreditt, 

siden det er den tjenesten mine respondenter benytter seg av, vil jeg i dette avsnittet kort 

beskrive mikrofinansiering generelt, ettersom mikrokreditt er en av flere viktige 

mikrofinansielle tjenester. I avsnittet om mikrofinansiering i Bolivia og på El Alto, og i 

avsnittet som omhandler D-FRIF, vil jeg snakke mer spesifikt om mikrokreditt. 

De som tilbyr mikrofinansielle tjenester kalles mikrofinansielle institusjoner, eller MFIer. De 

som benytter seg av slike tjenester er ofte fattige mennesker, og de jobber både i formell og 

uformell sektor. Felles for dem alle er at de gjerne er uten muligheter for å få lån i sitt lands 

kommersielle banker, blant annet på grunn av mangel på garantier eller ønske om så små lån 

at bankene ikke finner det lønnsomt å tilby dem. Fattige med tilgang til mikrofinansiering er 

ofte mer motstandsdyktige, og mer i stand til å takle de kriser de måtte møte i hverdagen. 

Studier har vist at mikrofinansiering kan stabilisere forbruksnivået, og betraktelig redusere 

behovet for å selge verdier for å dekke grunnleggende behov4. Med tilgang til mikroforsikring 

og sparingsmuligheter kan folk overkomme plutselige økninger i utgifter, som følge av for 

eksempel død, sykdom og tap av verdier. Med tilgang til mikrokreditt kan fattige benytte seg 

av økonomiske investeringsmuligheter som skulle dukke opp i hverdagen. Økte inntekter er 

ikke på noen måte automatisk, men klienter har vist at tilgang til pålitelige kredittkilder gir et 
                                                
3 Consultative Group to Assist the Poor, CGAP. CGAP består av 28 offentlige og private utviklingsinstitusjoner 

fra hele verden, og jobber for å utvide fattiges tilgang til mikrofinansielle tjenester. Når jeg refererer til CGAP i 

teksten, refererer jeg til deres hjemmesider, hvis ikke annet er spesifisert: http://www.cgap.org/about/faq01.html  
4 http://www.cgap.org/about/faq03.html 
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viktig grunnlag for planlegging og utvidelse av deres økonomiske aktiviteter (CGAP). 

Mikrokreditter blir utdelt til individer som kan stille med en eller annen form for enkel 

garanti, i form av eiendeler eller en kausjonist; eller til grupper, der hver av gruppedeltakerne 

må garantere for de andre, slik at hvis én ikke greier sin faste tilbakebetaling, må de andre i 

gruppen betale. 

Det har oppstått ulike syn på hva som bør være målet med mikrofinansiering. Noen 

mener det bør være å tilby økonomisk levedyktige finansielle tjenester til ubetjente nisjer i 

markeder generelt, ikke bare til de fattigste. Andre mener at fattigdomsreduksjon og 

empowerment bør være det overordnede målet med mikrofinansiering. Mens de første altså 

mener at det å kunne tilby finansielle tjenester til trengende - enten de er fattige eller ei - er et 

viktig mål i seg selv, mener de andre at det er middelet til å nå et større mål, som er 

fattigdomsreduksjon. Uansett hvilket av disse to mål man fokuserer på kan det være en ide å 

analysere hvordan, i hvilken grad og under hvilke forhold mikrofinansiering kan bidra til 

fattigdomsreduksjon (Gulli 1998).  

Fattigdomsreduksjon og det som det kan føre med seg i form av økte økonomiske 

aktiviteter, forbedret selvfølelse, redusert maktesløshet og bedre helse, kosthold, bolig og 

utdannelse, kan få ringvirkninger for flere enn de fattige som benytter seg av mikrofinansielle 

tjenester. Særlig i utviklingsland vil dette kunne være viktig. Diskusjonen om hvorvidt 

mikrofinansiering kan spille er rolle i et lands utvikling, vil dukke opp både i 

analyserammekapittelet og i min egen analyse. 

 

 

Historie 

 

I løpet av 1980- og 1990-tallet har mikrofinansiering fått en enorm oppsving, nye 

mikrofinansielle institusjoner har blitt dannet i industrialiserte land så vel som i 

utviklingsland. Men selv om mikrofinansiering er kommet i vinden i stadig sterkere grad, er 

det ikke egentlig noe nytt fenomen. I hundrevis av år har fattige hatt sine egne tradisjonelle 

finansielle systemer, og den ”moderne” mikrofinansiering man ser i dag har videreutviklet 

seg, men har mye til felles med særlig to av disse gamle institusjonene, nemlig 

pengeutlånerne og lokale sparingsgrupper (Harper 1998). De tidligste kredittprogrammene for 

rurale områder kom på 50-og 60-tallet, og var subsidierte kreditter. Disse var basert på 

økonomisk støtte fra styresmakter og andre donorer, og var sjelden noen suksess, for ettersom 
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de var basert på subsidier var omfang og varighet begrenset (CGAP). Dessuten gikk kapital 

tapt på grunn av dårlig tilbakebetaling, og pengene nådde ikke alltid de fattigste, men endte 

heller opp i hendene på rikere bønder. Fra 70-tallet oppsto en rekke eksperimentelle 

programmer, blant annet i Bangladesh og Brasil, der man lyktes i å få tilbakebetaling av lån til 

å fungere, og i tillegg til rurale fattige begynte man nå også å dele ut små lån til grupper av 

kvinner slik at de kunne investere i mikrobedrifter. Denne typen kreditter var såkalte 

solidaritetsgruppelån, der hvert gruppemedlem måtte garantere for de andre medlemmene5.  

Donorfinansierte NGOer (non governmental organizations) var blant de første til å 

identifisere det enorme udekte behovet for blant annet mikrokreditter i u-land, til å utvikle 

metoder for å levere og innhente små lån, og til å begynne kredittprogrammer for de fattige av 

den typen man kan se i dag (Robinson 2001).  

En av de første, og kanskje mest kjente, mikrofinansieringsinstitusjoner er Grameen Bank 

(GB) i Bangladesh, startet i 1976 av Muhammad Yunus, professor i økonomi. Yunus startet 

med å låne ut noen få dollar til fattige som ønsket å starte opp egne små bedrifter, men som 

ikke fikk lån i landets vanlige banker på grunn av mangel på garanti. Han så fort at de fattige 

både kunne og ønsket å betale tilbake lånene sine, og hans utlånsaktiviteter økte raskt i 

omfang Formålet med Grameen bank ble å utvide bankfasiliteter til også å omfatte fattige 

menn og kvinner, eliminere pengeutlåneres utnyttelsen av fattige, gi muligheter for de mange 

arbeidsledige å skape seg sitt eget arbeid, og øke sine inntekter ved hjelp av kreditt til 

investeringer. I juli 2004 hadde GB 3,7 millioner klienter, hvorav 96 % var kvinner. Med sine 

1267 filialer tilbyr GB tjenester i 46.000 landsbyer, og dekker dermed over 68 % av det totale 

antall landsbyer i Bangladesh6.  

Felles for de første suksessfulle programmer for mikrofinansiering var at de baserte sin 

drift på donorstøtte, og var dermed ikke levedyktige på lang sikt, i tillegg til at deres 

utstrekning var begrenset. De tilbød heller ikke sparingsmuligheter for de fattige. Gradvis har 

det skjedd et paradigmeskifte hos de mikrofinansielle institusjonene, og mange tar nå sikte på 

å bli selvfinansierte ved hjelp av blant annet renter. Denne type programmer kalles 

kommersielle mikrofinansieringsprogrammer (Robinson 2001). I dag har prosjekter med 

mikrofinansiering spredt seg over store deler av verden. Selv om de er mest utbredt i u-land, 

finner man dem også i i-land, inkludert Norge. Og det oppstår stadig nye, mens andre, kanskje 

særlig de som ikke lyktes i å bli økonomisk levedyktige, eller tilpasse seg den lokale kontekst 

                                                
5 http://www.cgap.org/about/microfinance.html  
6 Grameen Bank: http://www.grameen-info.org/bank/hist.html  
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de opererer i, forsvinner. Disse to utfordringene vil være viktige i mikrofinansieringens 

utvikling videre.  

 

 

1.3.2 Hva mener jeg med fattigdom, velferd og utvikling?  

 

I min oppgave vil jeg ta utgangspunkt i verdensbankens brede definisjon av begrepet 

fattigdom, som går ut på at fattigdom ikke bare er knyttet til utilstrekkelig inntekt eller 

konsum, men er også relevant i forhold til indikatorer for helse, ernæring, analfabetisme, 

mangel på sosiale relasjoner, usikkerhet, lav selvtillit og maktesløshet7. 

En forbedring av flere av disse indikatorene mener jeg er en indikasjon på et forbedret 

velferdsnivå generelt, hvilket er tema for min første problemstilling. I praksis innebærer det at 

mine data vil analyseres i forhold flere indikatorer enn kun inntekt og konsum, når jeg drøfter 

mikrokreditters effekt på informantenes subjektive opplevelse av velferd, ettersom jeg mener 

at et økt velferdsnivå omfatter så mye mer enn for eksempel økt inntekt.  

I mine drøftinger tar jeg dessuten utgangspunkt i at det finnes flere grader av fattigdom, og at 

folks behov og problemer er forskjellige avhengig av hvilket nivå man befinner seg på. Det er 

i tillegg viktig å være klar over sted og kontekst når man omtaler fattigdom: å være fattig i 

Oslo er ikke det samme som å være fattig på El Alto. 

Selv om min fattigdomsdefinisjon er såpass bred, vil utvikling innebære meget mer 

enn kun redusert fattigdom. Det er flere indikatorer som må finnes for at man kan oppnå økt 

utvikling, som er et mer langsiktig og komplekst resultat enn fattigdomsreduksjon, og som i 

tillegg vil innebefatte forbedringer for flere mennesker enn det fattigdomsreduksjon 

nødvendigvis trenger å gjøre. Det er ulike måter å definere utvikling på. I det tjuende århundre 

har debatten i en viss grad fokusert på økonomisk vekst og økning i bruttonasjonalprodukt 

(BNP) som mål for utvikling (Potter et al. 1999), men stadig flere mener at en definisjon av 

utvikling må fokusere på flere dimensjoner enn kun den økonomiske. Allen og Thomas 

(1992), forfekter at en utiklingsdefinisjon også må se på sosiale og politiske indikatorer. Disse 

forfatterne baserer delvis sin definisjon på Seers (1979), og menneskene og det enkelte land 

står i fokus, men forfatterne påpeker at utvikling også gjelder for grupper, lokalsamfunn og 

                                                
7 World Bank 2005:  http://www.worldbank.org/html/extdr/thematic-alpha.htm#p 
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sosiale klasser. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i deres definisjon, ettersom den er lettfattelig 

og oversiktlig. Ifølge disse forfatternes definisjon innebærer utvikling 

 

1.lavt nivå av fattigdom og sult,  

2.lavt nivå av arbeidsledighet,  

3.relativt likhet mellom mennesker og grupper,  

4.demokratisering av det politiske liv,  

5.nasjonal uavhengighet fra andre nasjoner,  

6.lavt nivå av analfabetisme og gode utdanningsmuligheter for befolkningen,  

7.tilnærmet lik status for menn og kvinner, samt kvinnelig deltakelse,  

8.at befolkningens behov blir dekket på en miljømessig sett bærekraftig måte, av 

hensyn til fremtidige generasjoners behov.  

 

FN har operasjonalisert definisjonen av utvikling ved å utarbeide utviklingsindeksen HDI 

(Human Development Index). FN ønsker at indeksen skal uttrykke et mål for menneskelig 

utvikling, og være en motvekt mot rene økonomiske mål for utvikling. Gjennom å se på ulike 

sosiale, økonomiske, demografiske indikatorer som FN mener uttrykker utvikling, kan man 

sammenligne land, eller måle økt utvikling innad i et land. Blant de økonomiske indikatorene 

man ser på for å måle utvikling, finner man blant annet kjøpekraft, energibruk, og inntekt, 

blant de sosiale indikatorene er alfabetiseringsgrad, spedbarnsdødelighet og legedekning, og 

blant de demografiske indikatorene er forventet levealder ved fødsel og fruktbarhetstall 

(Potter, et al. 1999, Solerød 2000, FNs utviklingsprogram, UNDP 20048).  

I tillegg legger FN vekt på betydningen av handelsmuligheter for fattige lands 

utvikling, både nasjonalt og internasjonalt, og nevner i den sammenheng betydningen av 

internasjonal rettferdig handel, tariff- og kvotefri tilgang for u-lands eksportvarer, samt 

gjelsslette9. Alle disse sosiale, demografiske, politiske og økonomiske punktene kan dermed 

ha betydning for utvikling, og bør således være del av definisjonen. 

 

 

                                                
8 http://hdr.undp.org/reports/global/2004/pdf/hdr04_HDI.pdf 
9 http:// www.un.org/milleniumgoals/images/mdgs_01.gif 
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1.3.3 Hva mener jeg med økonomisk levedyktige institusjoner, og empowerment? 

 

Med økonomisk levedyktige institusjoner tenker jeg på økonomisk selvoppholdende 

institusjoner, som ikke er avhengige av donasjoner for å opprettholde sin drift. Jeg har bevisst 

valgt å ikke benytte ordet bærekraft, ettersom det til en viss grad er blitt et ”moteord” som 

mange først og fremst assosierer med miljø og miljøvern, heller enn økonomisk 

levedyktighet. 

Slik jeg bruker ordet empowerment i oppgaven innebærer ordet en forsterking av svake 

gruppers innflytelse på sosiale, politiske og psykologiske aspekter ved sitt eget liv (Friedmann 

1992). Det første uttrykker materiell og økonomisk styrke, det andre uttrykker evnen til å 

påvirke lokale og nasjonale beslutningsprosesser, og det siste er et utrykk for forbedring av 

selvtillit og selvbevissthet. 

 

 

1.4 Gangen i oppgaven  

 

Oppgavens andre kapittel er et tredelt bakgrunnskapittel, der jeg først klargjør kort for hva 

mikrofinanseiring er, og hvordan det har blitt utviklet. Deretter følger en presentasjon av El 

Alto, med beskrivelser av en del viktige trekk ved byen, som har gjort den slik den er, og som 

kan ha betydning for hvordan mikrofinansiering på El Alto fungerer. I kapittelets tredje del 

følger en beskrivelse av de mikrofinansielle aktører og prosesser som finnes på El Alto og en 

presentasjon av D-FRIF. 

Tredje kapittel har jeg valgt å kalle analyseramme, fremfor teorikapittel, fordi det presenterer 

et rammeverk innenfor hvilket jeg i oppgaven vil drøfte egne data. I dette kapittelet vil jeg 

diskutere essensielle trekk ved mikrofinansiering generelt, hvorfor det benyttes og hvem som 

er aktørene. Jeg vil diskutere ulike bruk av begrepet fattigdom og drøfte hvorvidt og i hvilke 

situasjoner mikrofinansiering kan være en strategi for fattigdom og langsiktig utvikling. Dette 

kapittelet omhandler ikke spesifikt mikrokreditter, men mikrofinansiering generelt, fordi det 

er mange institusjoner som tilbyr en rekke ulike mikrofinansielle tjenester, og hvilke tjenester 

som passer best eller hva slags effekter disse kan ha, varierer mellom situasjoner og mellom 

brukere, som vi skal se. I analysedelen av oppgaven er fokus på mikrokreditter, ettersom det 

er det mitt case dreier seg om. 
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I kapittel fire presenterer jeg kort tre mikrofinansprosjekter andre steder i verden, nærmere 

bestemt SEWA i India, MEP i Etiopia, og ACODEP i Nicaragua, for å illustrere fellestrekk og 

variasjoner innen mikrofinansiering, og for å gi leseren et bredere perspektiv på temaet 

mikrokreditter. Senere i oppgaven vil jeg sammenligne disse eksemplene med egne funn, og 

se etter likheter og forskjeller. Hva er spesielt for El Alto, hva finner man også andre steder.  

Kapittel fem er metodekapittelet. Her vil jeg redegjøre for mitt bruk av kvalitativ metode og 

casestudie. Deretter vil jeg beskrive feltarbeidet, hvordan jeg gjennomførte det, og hvordan 

jeg løste de ulike utfordringer og problemer som dukket opp. 

Kapittel seks er første del av analysen. Det omhandler første problemstilling, og jeg drøfter 

informantenes opplevelser og erfaringer, ulike forskjeller som kommer til syne blant mine 

informanter, og årsaker til disse forskjellene. 

Kapittel syv er analysens andre del, der jeg drøfter problemstilling nummer to i forbindelse 

med egne funn. Er det noe som tyder på at fattigdomsreduksjon og eventuelt utvikling ved 

hjelp av mikrokreditter er mulig på El Alto? 

I kapittel åtte, som er konklusjonskapittelet, vil jeg drøfte mine funn i lys av analyserammen, 

samt sammenligne de tre empiriske eksemplene fra kapittel fire med egne funn. Jeg vil 

oppsummere de viktigste funnene, og presentere mine hovedkonklusjoner. 

 

 

 

 



 17 

2 Bakgrunnskapittel  

 
I dette kapittelet kommer først en presentasjon av byen El Alto og de som bor der, deres 

levekår og levebrød.  Deretter beskriver jeg mikrofinansieringsindustrien på El Alto, og 

presenterer institusjonen Diaconía-FRIF. 

 

 
Typisk gatebilde fra El Alto10 

 

                                                
10 Alle fotografier tatt av Siri Fjeld. Foto av lånekunder er benyttet med avbildedes tillatelse. 
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2.1 El Alto     

2.1.1 Om byen 

 

El Alto ligger på en høyslette overfor Bolivias hovedstad La Paz, ca 4000 meter over havet. 

Byens utspredelse starter fra La Ceja, ”øyenbrynet”, som markerer skillet mellom elvedalen 

der La Paz ligger, og den tilstøtende høysletta, der El Alto begynner (Holmberg 1998). Som 

følge av høyden er det et kaldt og vindfullt klima, med minimalt av vegetasjon. Gatene er 

brede, lange og forblåste, ofte uten asfalt. Husene er enkle, av murstein eller adobe, soltørket 

leire. 

El Altos dannelse skjedde i tre store faser (Rossell og Rojas 2001). I første fase, fra 

begynnelsen av 1900-tallet, var El Alto et ruralt område, eid av noen få landeiere. Det fantes 

også noen få fabrikker og kontorer. Fra 1940-tallet startet bøndene oppstykking og salg av 

egne eiendommer, og den første urbanisering oppsto. Etter ti år var det allerede etablert seks 

bydeler. I fase to, 1952-1988, skjedde store endringer i byens form. Byen lyktes i å bli 

godkjent som del av La Paz, fabrikker ble bygget, antall beboere økte dramatisk. I løpet av 

80-tallet akselererte urbaniseringen og folketallet, samtidig som byens politisk-administrative 

system ble konsolidert. I 1988 fikk El Alto status som egen by. I den tredje fasen, fram til i 

dag, befestet byen seg som landets fjerde - så tredje– største by. Dette er resultatet av en 

demografisk eksplosjon som har skapt problemer for byens befolkning, ettersom utviklingen 

av de fasiliteter og tjenester folk trenger, ikke har klart å holde tritt med befolkningsveksten.  

Byen betegnes ofte som en ”problemby” (Rossell og Rojas 2001), det henspiller da ofte til 

byens store, ukontrollerte demografiske vekst, den voksende uformelle sektor, den ekstreme 

fattigdommen, samt de hyppige utbrudd av sosial uro, i form av blant annet streiker, 

blokkader og demonstrasjoner. 

 

2.1.2 Befolkningen 

 

El Alto er i dag Bolivias tredje største by, med en befolkning på ca. 647.00011. Mellom 1976 

og 1992 hadde byen den største årlige demografiske vekst i hele Sør-Amerika, på 9,2%. Byen 
                                                
11 Fra siste folketelling, i 2001, utført av Bolivias statistiske sentralbyrå, INE. 

Santa Cruz er største by (1.113 582 innb.), deretter følger La Paz (789.858 innb.). 
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er fortsatt blant de med størst årlig vekst i landet, nå på 5,3%. Årsaken til det har frem til nå 

vært store strømmer av innflyttere, hovedsakelig fra landsbygda, men også fra andre byer. De 

mange innflytterne har skapt et stort press på byen når det gjelder å utvikle de fasiliteter som 

behøves, og mange bor i dårlige hus, uten tilgang til vann og elektrisitet og med dårlige 

sanitære forhold. Dette gjelder særlig bydelene i utkanten av byen, som er de nyeste. Fra å 

være en by bestående i hovedsak av innflyttere, har man i løpet av de siste 15 årene sett en 

endring i befolkningen, og i 2000 besto 59% av befolkningen av ikke-innflyttere. Byen er 

fortsatt et av de mest populære mål for folk fra landsbygda så vel som fra andre byer (Rossell 

og Rojas 2001). Det nye mønsteret med økt andel ikke-innflyttere skaper nye og annerledes 

behov og krav fra befolkningen enn tidligere. Mens nye innflyttere trenger tjenester rettet mot 

blant annet utdanning, bolig og sanitetsordninger, har man de senere år i tillegg sett et økt 

press på arbeidsmarkedet, ettersom folk slår seg ned, stifter familie og dermed får et økt 

økonomisk ansvar.  

Mens man i La Paz kan finne flere bydeler der befolkningen i hovedsak er av spansk 

avstamning, er hoveddelen av befolkningen på El Alto av indiansk avstamning. Den største 

gruppen her er Aymara-indianere, de utgjør nesten 300.000 av El Altos befolkning, og de 

fleste av disse snakker både spansk og aymara (INE 2001). Andre befolkningsgrupper på El 

Alto er blant annet Quechua og Guarani, men det finnes også nesten 60.000 som oppgir å ikke 

være tilknyttet noen spesiell gruppe. I mitt utvalg er så godt som alle aymara-indianere, 90% 

av D-FRIFs klienter er aymara (filialdirektør ved D-FRIF, personlig intervju).  

El Alto er en ung by i dobbel forstand, både historisk, og demografisk. 40% av 

befolkningen er under 14 år, 60% er under 24 år (INE 2001). Det store flertallet går noen år 

på folkeskolen, i gjennomsnitt går menn 9.3 år på skolen, kvinner 6,8 år12. På slutten av 90-

tallet fikk byen et eget universitet, og det ser ut til at folk blir stadig mer klar over 

betydningen av utdannelse for å bedre egne levekår, og unge på El Alto ser dette som en 

mulighet til å sikre en bedre framtid (Rosell og Rojas, 2001).  

 

 

 

 

                                                
12 Gjennomsnittlig antall år på skole blant befolkningen over 19 år. Fra INEs folketelling 2001. 
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2.1.3 Arbeidsmarkedet og uformell sektor 

 

En karakteristikk ved arbeidsmarkedet på El Alto er en langsom økning av antall 

familiemedlemmer som er i arbeid. Ifølge en undersøkelse gjennomført i 2000 av Centro de 

Estudios para el Desarollo Laboral y Agrario (CEDLA)13 var 41 av hver 100 beboer 

arbeidende eller arbeidssøkende. Tallene fra denne undersøkelsen er betydelig høyere enn fra 

samme undersøkelse i 1992. Det tyder på at den økonomiske situasjonen for El Altos 

befolkning har forverret seg, noe som tvinger flere familiemedlemmer ut i arbeid. Dette 

innebærer blant annet at flere unge må arbeide nå enn tidligere, for å spe på sin families 

inntekt (Vargas og Pérez 1999). Selv om det finnes noe storindustri på El Alto jobber de fleste 

i meget små bedrifter, som jeg velger å kalle mikrobedrifter (etter det spanske microempresas, 

som er enda mindre enn det man til vanlig omtaler som småbedrifter). Disse finner man både 

innen handel – detaljhandel er da mest vanlig – og produksjon. De vanligste jobbene innen 

produksjon er å være vever, skinnmaker, snekker og metallmekaniker (Rosell og Rojas 2000). 

Mange av disse betaler skatt – flere av de jeg intervjuet turte ikke annet, av frykt for å stenges 

- men dette gjelder ofte de som har faste lokaler til sin bedrift. Mange lever av å reise rundt på 

de mange markedene og drive kjøp og salg der, eller setter opp provisoriske boder på gaten. 

Disse betaler sjelden skatt. Den uformelle sektor - som tradisjonelt sett har vært stor på El 

Alto – har økt de siste 15 år. Mens tallet på arbeidere i uformell sektor var 64% i 1992, var 

tallet nesten 70% i 2000 (Rosell og Rojas 2001). Det er flertall av kvinner i uformell sektor, 

og mer enn 70% av kvinnene jobber i økonomiske enheter tilknyttet familien. Dette er et 

symptom på at kvinnene har dårligere muligheter i arbeidslivet. Både i formell og uformell 

sektor tjener kvinnene dessuten mindre enn mennene.  

I et land som Bolivia, der velferdsordninger for arbeidsledige er ikke-eksisterende, og 

der fattigdommen er så høy, blir det å gå arbeidsledig en ”luksus” få har råd til. Dermed 

vokser den uformelle sektor. For å overleve må de arbeidsledige ta enhver type arbeid, nesten 

uansett varighet og vilkår. Dette fører til at arbeidsforhold og lønninger er dårligere enn 

tidligere, og på 80- og 90-tallet var i gjennomsnitt 82% av arbeiderne på El Alto 

undersysselsatte14 (Vargas og Pérez 1999). Dette innebærer at majoriteten av befolkningen på 

El Alto har relativt usikre arbeidsplasser, først og fremst som et resultat av at kampen for å 

overleve krever at folk tar det lille av jobb som er å finne. Karakteristisk for mikrobedriftene, 

                                                
13 Senter for studier av arbeids- og jordbruksutvikling, La Paz. 
14 Innebærer at arbeiderne ikke får jobbet eller betalt nok til at de får tilstrekkelig å leve for. 
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både i formell og uformell sektor, er lav produktivitet, enkel teknologi og ikke-eksisterende 

arbeidsrettigheter. Det er bekymringsfullt at dette i tillegg skjer parallelt med en reduksjon i 

etterspørsel etter arbeidskraft i statlige og private foretak. Jeg snakket med flere som tidligere 

hadde vært ansatt i private fabrikker på El Alto, men som var blitt tvunget inn i uformell 

sektor, etter at flere fabrikker stengte på 1980- og 1990-tallet. Ifølge folk jeg snakket med var 

det blant annet et resultat av at Bolivia har gjennomført såkalte 

strukturtilpasningsprogrammer, etter anbefaling fra verdensbanken og IMF. 

Det er særlig de unge, som må ut i arbeidslivet for å hjelpe sin familie økonomisk, som jobber 

under dårlige forhold. De har liten erfaring, og tvinges til å akseptere hardere vilkår enn 

voksne arbeidssøkende. Mange av de jeg snakket med hadde både ti og tolv timer lange 

arbeidsdager, og var avhengige av at barna hjalp til, når de kom hjem fra skolen.  

Mikrobedriftene kan ha en positiv innvirkning på det lokale arbeidsmarkedet, det er mest 

vanlig at man ansetter familie, venner og bekjente fra nærmiljøet. Likevel er betydningen av 

disse små bedriftene på lokaløkonomien begrenset og usikker, ettersom behov for arbeidskraft 

varierer gjennom året, avhengig av etterspørsel og stabilitet.  

 

 

2.1.4 Storindustri på El Alto 

 

Storindustrien lokkes til El Alto blant annet på grunn av tilgang til gass, billige tomter, billig 

arbeidskraft, og byens strategiske plassering langs den panamerikanske veien mot La Paz og 

utlandet. Denne industriens produksjon er mange ganger større en den produksjon de mange 

småbedriftene produserer til sammen. Lokalmarkedet er ikke målet for deres produkter, men 

ettersom de ansetter lokalbefolkning har de stor betydning for det lokale arbeidsmarked. 

Årsaken til at det først og fremst er lokalbefolkning som ansettes kommer blant annet av de 

mange blokkader som hindrer folk fra La Paz eller andre steder å komme på arbeid på El 

Alto. Dessuten skaper skiftordningene transport- og sikkerhetsproblemer – det kan være 

utrygt i byen etter mørkets frembrudd - for de som jobber natt. Betingelsene som finnes for 

storindustrien på El Alto, trass i at de ikke er helt ideelle, er tilstrekkelige for at fabrikkene 

kan være konkurransedyktige på markedet, inkludert utenlandske markeder (Rossell og Rojas, 

2000). Storindustrien på El Alto kan utgjøre et stort potensial for å skape økt økonomisk 

utvikling på El Alto, men et problem har vært at styresmaktene ikke klarer å legge forholdene 

til rette for å tiltrekke seg mye industri, ei heller for å skape et samarbeide med den industri 
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som allerede finnes der. En av grunnene er de stadige utskiftninger av politiske ledelse på El 

Alto, som hemmer muligheten for et langvarig produktivt samarbeid mellom offentlige og 

private aktører. Fabrikkeiere på El Alto har uttalt at de betaler mye skatt, men at lite går til 

infrastruktur og tjenester de kan benytte seg av, og mangel på et industrielt nettverk gjør at 

samhandlingen mellom fabrikkene for det meste begrenser seg til enkelt kjøp og salg. Å legge 

mer tilrette for at det kan skapes et industrimiljø vil også kunne tiltrekke den industri som i 

dag avskrekkes av de sosiale forhold og mangel på fasiliteter. I tillegg ville fabrikkene og de 

lokale styresmaktene gjennom å forene sine ressurser kunne skape ulike forbedringer og 

utviklingsprosjekter i byen, og slik bedre befolkningens livssituasjon, noe private interesser 

selv har uttrykt et ønske om (Rossell og Rojas, 2000). 

 

 

2.2 Mikrokreditt på El Alto  

 

Bolivia var blant de første landene som fikk et omfattende mikrofinansielt tilbud til sin 

befolkning. Det meste av tilbudet finner man i byer, 75%, og 60% av lånetakerne er kvinner. 

De vanligste lånetakerne er skreddere, frukt- og grønnsaksselgere, eiere av mat - og andre 

småbutikker, kles - og skoselgere samt bønder og eiere av buskap (FUNDA-PRO 2000).  

El Alto er en by der stor del av befolkningen lever i fattigdom, og som nevnt er det mange 

som jobber i såkalte mikrobedrifter. Dette betyr at det er et stort behov for mikrofinansielle 

tjenester i byen, ettersom mange i denne fattige delen av befolkningen har få muligheter til å 

få lån i vanlige banker. I Bolivia, og på El Alto, har det i løpet av de siste 20 år utviklet seg en 

rekke forskjellige institusjoner, som benytter ulike kredittmetoder for å nå ut til disse 

mikrobedriftene. 

Den vanligste, og kanskje også mest kjente metoden både nasjonalt og internasjonalt, er 

kreditter til solidaritetsgrupper, hos mange MFIer benyttet i kombinasjon med individuelle 

lån (FUNDA-PRO 1998). Hovedkarakteristikken for gruppelån er bruken av uhåndgripelige 

garantier, i Bolivia kalt fellesskapsgaranti. Denne garantien er basert på en forpliktelse fra alle 

deltakerne i gruppen til å stå ansvarlig for hverandre, slik at dersom en av deltakerne ikke 

klarer å betale sitt avdrag, må de andre gjøre det. Ved denne type lån er det gruppen som 

helhet som får kreditten. Videre er det en type kreditt som deltakerne er frie til å bruke til det 

de måtte ønske. I Bolivia begynner gjerne prosessen med at kundebehandlerne inviterer 

interesserte og potensielle kunder til et uforpliktende informasjonsmøte, der de gjør folk kjent 
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med institusjonens metoder. Deretter dannes lånegruppen, som så søker om et lån. Det vanlige 

er at disse gruppene består av mellom 4 og 8 personer, men det finnes institusjoner som tilbyr 

lån til enda større grupper, da gjerne med tilbud om jevnlige møter, kurs og undervisning i 

tillegg, såkalt village banking. Dette kommer jeg tilbake til.  

Etter at en gruppe har søkt om et lån, besøker kundebehandler hvert av medlemmene i 

gruppen, for å bekrefte at lånetakerne har et inntekstgrunnlag, og deretter vurderes søknaden 

av en kredittkomité bestående av kundebehandlere og den lokal direktøren ved institusjonen. 

Hele søkeprosessen tar ca. en uke. På grunn av den risiko det tross alt er å ta opp et lån, og i 

tillegg skulle ha ansvar for andres tilbakebetaling dersom noe skulle skje, er det vanlig at de 

som går sammen i en lånegruppe kjenner hverandre fra før. Rotasjonen av denne type lån er 

vanligvis meget rask, i gjennomsnitt et halvt år, og dersom medlemmene har oppfylt sine 

forpliktelser, kvalifiserer de til et nytt lån, ofte med høyere lånesum. Det gjennomsnittlige 

rentenivå på denne type lån er mellom 24% og 48% for lån i nasjonal valuta, bolivianos, og 

mellom 21% og 30% for lån i amerikanske dollar. Størrelsen på lånet varierer veldig, mellom 

$60 og $15 000 (FUNDA-PRO 1998). 

Ved individuelle kreditter er det enkeltpersoner som tar opp lånet, og de må sørge for 

en eller annen form for personlig garanti, enten i form av en venn eller familie som 

kausjonerer for lånet, eller i form av pant i eiendeler. Denne lånemetoden er et alternativ for 

de som ikke ønsker å delta i solidaritetsgrupper, eller ikke får tilgang til det, og hvis eneste 

mulighet til å få lån er gjennom uformelle finansielle mekanismer. Denne metodologien er 

også egnet for de som ønsker noe større lån enn det de kan oppnå gjennom gruppelån 

(FUNDA-PRO 1998). I visse tilfeller har MFIer som tidligere kun tilbød gruppelån sett seg 

tvunget til også å tilby individuelle lån, etter press fra sine klienter. Det finnes også 

institusjoner som utelukkende tilbyr individuelle lån. På samme måte som ved gruppelån er 

det vanlig med informative samtaler eller møter med potensielle klienter, hvorpå søkere blir 

evaluert av kundebehandlere, for så til slutt å få lånesøknaden godkjent eller avslått av en 

kredittkomité ved institusjonen. Rentenivået ved individuelle lån ligger mellom 36% og 48% 

for lån i bolivianos, og mellom 21% og 30% for lån i amerikanske dollar. Låneperioden 

varierer mellom 15 og 48 måneder, og lånesummene kan variere mellom $20 og $56 000, 

avhengig av klient og type aktivitet som skal finansieres (FUNDA-PRO 1998). 

En tredje type kredittmetode som også brukes i Bolivia er basert på eksistensen av en 

allerede etablert organisasjon (en forening eller kooperativ), hvis funksjon er å være 

mellomledd mellom de kreditter som er utstedt av den mikrofinansielle institusjonen, og 

foreningens medlemmer. Dette kalles direkte oversatt for foreningskreditt (crédito asociativo) 
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(FUNDA-PRO 1998). Pengene brukes da for å oppnå forbedringer i de aktiviteter som 

medlemmene av foreningen eller kooperativet lever av. Medlemmene er hovedsakelig 

sysselsatt innen produksjon, og for det meste går kapitalen til investeringer. Ved visse tilfeller 

er kreditten et supplement til andre tjenester, som for eksempel teknisk assistanse, som enten 

tilbys av den samme MFI som bidrar med kredittene, eller av andre NGOer i samme region. 

Fremgangsmåten her er at foreningen eller kooperativet søker om midler fra de MFIer som 

tilbyr denne type kreditter, hvorpå institusjonen evaluerer søknaden. I visse tilfeller kan 

foreningen bli bedt om å opprette en depositumskonto i en bank, som en form for garanti, for 

at de skal få kreditt. Vanligvis blir søknaden godkjent av en komité i institusjonen, bestående 

av kundebehandler, representanter fra den filialen som mottok søknaden, samt representanter 

fra hovedkontoret. Dersom lånesummen foreningen søker er meget høy, kan komiteen utvides 

til også å innebefatte institusjonens direktør og, i visse tilfeller, representanter for 

internasjonale organisasjoner. Rentenivået på slike kreditter varierer mellom 12% og 16% 

årlig, lånene er i amerikanske dollar. Låneperioden kan variere mellom 6 måneder og 3 år. 

Lånesummene varierer mellom $1 000 og $50 000 (FUNDA-PRO 1998). 

 

Det første programmet for mikrokreditt i Bolivia og på El Alto ble opprettet på 1980-tallet 

med tilbud om lån til solidaritetsgrupper. Med støtte fra blant annet ACCIÓN Internasjonal, 

og noen private stiftelser ble en NGO kalt Fundación para la Promoción y el Desarollo de la 

Microempresa (PRODEM) opprettet i 1986. Organisasjonen fikk senere 

finansieringsproblemer, og etterspørselen overgikk deres kapasitet, og dette førte til en 

omorganisering av PRODEM, slik at det ble dannet en økonomisk selvstendig kommersiell 

bank. Slik oppsto Banco Solidario (BancoSol) i 1992, som var den første banken til å tilby 

kreditter til mikrobedrifter. PRODEM opererer i dag på landsbygda, og tilbyr gruppelån så vel 

som individuelle lån, etter krav fra sine klienter. BancoSol er i dag den største leverandør av 

mikrokreditt i Bolivia og den mikrofinansielle banken med størst utstrekningen i Latin 

Amerika15. På El Alto finnes flere filialer, og de fleste av BancoSol klienter der er 

grønnsakshandlere, tekstil -, sko -, og skinnselgere, og klesprodusenter (FUNDA-PRO 2000). 

Banken tilbyr først og fremst solidaritetsgruppelån, kun 5% av låneporteføljen er individuelle 

lån. De opererer med 30% årlig rente for lån i amerikanske dollar, 48% årlig rente for lån i 

bolivianos. Den gjennomsnittlige lånestørrelsen er $ 600, den gjennomsnittlige låneperiode 

1,5 år (FUNDA-PRO 1998). 

                                                
15 Fra BancoSols hjemmeside: http://www.bancosol.com     
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Samtidig, i et forsøk på å møte det store behovet for lån hos mikrobedriftene, oppsto 

en rekke NGOer med ulike metodologiske tilnærminger. Noen av dem, som for eksempel 

Centro de Fomento a Iniciativas Economicas (FIE) har siden 1998 tilbudt individuelle lån, og 

deres fokus er på mikrobedrifter, både innen salg, produksjon og tjenester. De tilbyr kreditter 

til investeringer, operasjonskostnader, konsumutgifter, og bygging, samt til forbedringer av 

bolig og verksteder, i likhet med D-FRIF. Deres klienter er i stor grad personer i uformell 

sektor, med knappe økonomiske ressurser, med begrenset tilgang til det konvensjonelle 

banksystemet, og som har egne foretak (FUNDA-PRO 2001). Årlig rente er 24% på lån i 

amerikanske dollar, 36% på lån i bolivianos, den gjennomsnittlige lånestørrelse er på $550, og 

låneperioden varierer mellom 12 og 24 måneder, avhengig av aktivitet (FUNDA-PRO 1998). 

Instituto de Apoyo a la Pequeña Unidad Productiva (IDEPRO) tilbyr foreningskreditter i 

tillegg til ulike tjenester for utvikling av mikrobedrifter.  Disse tjenestene er blant annet 

kursing av nye klienter, rådgivning og informasjon. Deres vanligste klienter på El Alto er 

produsenter av klær og sko, samt selgere av matvarer, drikke og tobakk (FUNDA-PRO 2000). 

Gjennomsnittlig lånestørrelse er $400, låneperioden varierer mellom 3 og 12 måneder, 

avhengig av type aktivitet. IDEPRO sine kostnader dekkes i dag i hovedsak ved egne 

aktiviteter, men 11% av institusjonens ressurser kommer fra donasjoner (FUNDA-PRO1998). 

PROMUJER ble dannet i 1991 for å ivareta behovene til, og styrke kvinner med få 

ressurser. I sitt program kombinerer de gruppelån med kursing og opplæring av kvinnene. 

Deres grupper kan være større enn det som er vanlig. PROMUJER sine klienter er blant de 

fattigste mikrokredittklientene på El Alto, mange av dem jobber med å selge matvarer, drikke 

og tobakk, eller grønnsaker (FUNDA-PRO 2000). Den gjennomsnittlige lånesum er $90, og 

renta er på 48% årlig, alle lån er i bolivianos. Den gjennomsnittlige låneperiode er 8 måneder 

(FUNDA-PRO 1998). 

Flere av de mikrofinansielle institusjoner man finner i Bolivia har gått fra å være NGO 

til å danne såkalte private finansieringsfond (Fondo Financiero Privado - FFP) som regnes å 

være mer stabile, og mer økonomisk selvstendige enn en NGO. Denne utviklingen fra NGO 

til FFP har skapt begrepet ”den bolivianske modellen”, som har blitt et mønster mange andre 

land har fulgt (FUNDA-PRO 2000). Noen mener at slike FFP til en viss grad ”glemmer” sine 

opprinnelige klienter, de fattigste, og heller fokuserer på de noe mer velstående klienter, blant 

annet fordi driften er dyrere (filialdirektør ved D-FRIF, personlig intervju). Andre mener slik 

kommersialisering er nødvendig i lengden for å få mest mulig økonomisk levedyktige 

institusjoner, som kan nå flere klienter (Robinson 2001). Fordelen med slike FFP er at de 

ifølge lovverket har tillatelse til å tilby sparingsmuligheter for sine klienter, noe NGOer som 
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D-FRIF ikke har tillatelse til. I dag er blant annet FIE en slik FFP, og IDEPRO arbeider for å 

bli det (FUNDA-PRO 1998). 

 Ifølge en direktør ved en av D-FRIFs filialer, er det i dag over 20 ulike finansielle 

institusjoner på El Alto som tilbyr mikrokreditter. 

 

 

2.3 Diaconia-FRIF  

 

Diaconia Fondo Rotativo de Inversion y Fomento (D-FRIF) (roterende fond for investering og 

utvikling) er en kristen NGO, som ble startet av den norske misjonsallianse i 1991, med 

finansiell støtte fra NORAD. Kredittprogrammet har helt siden begynnelsen operert atskilt fra 

Den norske misjonsallianses veldedighetsarbeid, og har hatt sitt eget styre. Siden 1997 har D-

FRIF vært boliviansk, uavhengig av misjonsalliansen, og organisasjonen fikk det siste 

finansielle bidrag derfra i 2004. Likevel samarbeider de to organisasjonene tett. D-FRIF er i 

dag økonomisk levedyktig, fordi den går med overskudd, og ikke er avhengig av donasjoner 

for å opprettholde sin drift. 

 

 

2.3.1 Verdier og mål 

 

Ifølge D-FRIFs strategiplan for 1999- 2004 skal organisasjonen:  

 

* Tilby kreditter til personer med knappe ressurser, fortrinnsvis blant urbefolkningen.  

* Opprettholde en diakonal profil, samtidig som den tro og de tradisjoner deres 

klienter har, skal respekteres. 

* Tilby kreditter til jordbruk, til utvidelse eller opprettelse av mikrobedrifter og 

kommersiell virksomhet innen produksjon, handel og tjenester, samt til boligbygging 

og – forbedring.  

* Bidra til jobbskapning gjennom kreditter. 
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2.3.2 Finansielle og organisatoriske trekk ved D-FRIF  

 

Organisasjonen har 4 urbane kontorer, som alle ligger på El Alto, i tillegg har de 4 kontorer 

på landsbygda - både på høyplatået og i lavlandet. Direktøren siden starten er bolivianeren 

Carlos Ross, og han leder organisasjonen ved hjelp av et styre med 7 medlemmer, hvorav en 

er norsk16. Per juli 2004 var antall lånekunder (som D-FRIF kaller klienter) 18. 610. De fleste 

av disse (17.096) holder til på El Alto. Samtidig hadde D-FRIF en låneportefølje på $9 029 

431, og de hadde en egenkapital på $10 494 627, begge har vært stigende siden 200117. 

Lånene gis i amerikanske dollar, og den gjennomsnittlige lånesum for individuelle lån er $476 

(august 2004), men lånestørrelsene er noe lavere på landsbygda enn i byene. De minste lån 

man deler ut er ca $50, de største er opp til 30 000, men det er sjelden så store lån blir gitt. 

Organisasjonen har gått med overskudd i mange år, og i 2003 var dette $838 000. 

Renten ligger på rundt 22%. Et lån regnes å være forsinket dersom den månedlige 

innbetalingen går en dag over betalingsfristen. Dersom dette skjer flere ganger i løpet av 

avdragsperioden kan det hindre at klienten får et nytt lån. Likeledes kan klienter som alltid 

betaler avdrag i tide belønnes med 0,1% lavere månedlige renter ved senere lån. Per august 

2004 utgjorde andelen ubetalte lån 2,63% av den totale utlånssum. I forhold til tradisjonelle 

banker er dette en god tilbakebetalingsprosent. D-FRIF forventer dessuten at andelen ubetalte 

lån vil synke ytterligere de nærmeste år, ettersom det er noen av filialene som har trukket 

snittet opp, og forholdene ved disse filialene nå er endret18.  

Tidligere forsøkte organisasjonen å tilby kursing av klienter, blant annet innen 

markedsføring, men sluttet med det på grunn av dårlig oppslutning, og i dag finnes ingen 

kursing utover et obligatorisk informasjonsmøte (filialdirektør ved D-FRIF, personlig 

intervju). En av grunnene til det dårlige oppmøtet ved kursene kan være at de fleste av D-

FRIFs klienter allerede har et levebrød, og at de derfor verken hadde tid til å gå på kurs, eller 

følte behov for å lære noe nytt. Organisasjonen gir først og fremst kreditter til eksisterende 

bedrifter, til forskjell fra en del andre mikrofinansielle institusjoner på El Alto som tilbyr sine 

klienter kurs, i for eksempel regnskap og markedsføring, familieplanlegging eller 

yrkesopplæring (FUNDA-PRO 2001). D-FRIF har ikke noe tilbud om vanlig forsikring, slik 

en del andre mikrofinansielle institusjoner har, men de har en forsikringsordning som går ut 

                                                
16 D-FRIF Informe de labores 2003 (årsrapport 2003). 
17 Fra D-FRIFs månedlige statusrapport for juni, juli og august 2004.  
18  Fra foredrag på D-FRIFs kontorer, ved et av styremedlemmene i D-FRIF. 
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på at dersom den som har lånet dør, vil lånet overføres til ektefelle, men gjelda slettes. 

Dersom ektefelle av den som har lånet dør, blir gjelda halvert. Når det gjelder tilbud om 

sparing er det som nevnt ikke tillat for en vanlig NGO i Bolivia å tilby denne typen 

mikrofinansielle tjenester, derfor er det kun kreditter som er tilgjengelig. 

 

 

2.3.3 Klienter, kundebehandlere og marked 

 

På El Alto fokuserer D-FRIF på å hjelpe urbefolkningen og 90% av klientene er fattige 

Aymara- indianere (filialdirektør personlig intervju). De fleste av de 85 ansatte er også 

Aymara, eller prater språket, og dette er et viktig kriterium ved ansettelse. Erfaring med 

forholdene på El Alto og aymara - kulturen er viktig for at kundebehandlerne skal forstå sine 

klienter, og det innbyr til tillit fra klientene. En av kundebehandlerne jeg intervjuet, fortalte at 

klientene ofte mente at det var kundebehandleren, og ikke D-FRIF, som hadde gitt dem hjelp 

via lånene. Han fortalte at kundebehandlerne kunne bli betraktet som en venn eller 

familiemedlem. Kundebehandlerne er en meget viktig brikke i organisasjonen, det er de som 

har den daglige kontakten med klientene. I august 2004 hadde hver kundebehandler i 

gjennomsnitt 452 klienter hver, som de skal ha personlig kontakt med, og oppfølging av. 

Kundebehandlerne sitter i åpne kontorlandskap, og når klientene ankommer sin filial for 

første gang blir de tildelt en kundebehandler, som siden blir deres kontakt hos D-FRIF. Når 

det kommer en ny klient er det kundebehandlerens oppgave å evaluere dennes 

betalingsdyktighet, om det er forsvarlig å gi ham eller henne lån, og eventuelt hvilken 

lånestørrelse de mener klienten kan håndtere. For å klare dette drar kundebehandlerne 

regelmessig ut til potensielle klienter for å vurdere om de skal få lån, og de drar rundt til 

klienter som allerede har fått lån, for å kontrollere at dette brukes som det var ment. Klientene 

kommer selv innom sitt lånekontor for å betale avdrag, dette er vanligvis en gang i måneden. 

Dersom de uteblir, må kundebehandlerne oppsøke dem hjemme. Det skal en meget god 

unnskyldning til for å utebli på en avbetalingsdag. De mange blokader og streiker i 

kollektivtrafikken på El Alto er ikke nødvendigvis gyldig grunn. Da kommer 

samvittighetsfulle klienter til fots eller på sykkel, gjerne etter å ha gått lange omveier for å 

komme seg forbi blokadene. 

Som så mange andre som benytter seg av mikrofinansielle tjenester har D-FRIF sine klienter i 

liten grad tilgang til lån i landets vanlige banker, på grunn av mangel på garanti. I tillegg er 
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lånesummen de trenger ofte er så liten at bankene ikke finner det lønnsomt å tilby det, og 

klientene har ikke mulighet til å betjene et lån på den størrelse som bankene er villige til å 

tilby. Hos D-FRIF søker man å ha utvalgskriterier som i større grad fokuserer på personlig 

egnethet fremfor økonomisk garantievne, og garantiordninger, lånestørrelser, avdragstid og 

lignende skal være tilpasset kundenes behov19. En vanlig form for garanti er å ha en person 

som stiller seg medansvarlig for lånet, for eksempel et familiemedlem eller en venn. 

Klientene kan også ta opp lån med pant i hus eller eiendom, dersom de har det. 

Ifølge strategiplanen er det et mål at 40% eller flere av klientene skal være kvinner, og 

i august 2004 utgjorde de 60% av klientene. Årsaken til denne overvekt av kvinnelige klienter 

ligger i D-FRIFs tilbud om gruppelån (village banking), der gruppene består av 15 – 20 

kvinner. Denne lånevirksomheten utgjør kun en liten del av D-FRIFs operasjoner, og disse 

lånene er meget små sammenlignet med individuelle lån, $128 per person (D-FRIF 

månedsrapport for juli 2004).  Det er vanligere med individuelle lån. Når det gjelder 

fordelingen av D-FRIFs låneportefølje har kvinnene 46% av denne, mennene har 54%. 

Mennene tar med andre ord opp større lån enn kvinnene. 

D-FRIF har et uttalt mål å forsøke å hjelpe til å øke antall arbeidsplasser på El Alto. Ifølge 

strategiplanen 1999-2004 prioriterer de derfor kreditt til verksteder, som snekkere, 

skomakere, trelasthandlere og mekanikere (40% av porteføljen), fordi disse gjerne skaper mer 

arbeidsplasser enn for eksempel butikker gjør. De prioriterer også lån til bolig, og er per i dag 

den største mikrokredittinstitusjon for bolig på El Alto. For å gi størst effekt prioriteres 

kreditter til førstegangslånere. 

 

2.3.4 Styrker og svakheter 

 

D-FRIF foretar kontinuerlig evalueringer av egne prosjekter, samt mottar uavhengige 

evalueringer fra andre institusjoner for å kunne vurdere egne prosjekter, se hva de kan 

forbedre og hvor de er sterke. Dette er også viktig for å henge med i den store konkurransen 

blant de nå mange MFIene på El Alto.  Ifølge en evaluering MicroRate gjennomførte av D-

FRIF i 2002 har institusjonen en rekke styrker samt en rekke svakheter20.  
                                                
19  http://www.misjonsalliansen.no/index.cgi?section=mikrokreditt&page=strategi_godt 
20 MicroRate: The Rating Agency for Microfinance. Internasjonalt selskap som utfører uavhengige evalueringer 

av mikrofinansielle institusjoner, deres styrker og svakheter, og analyserer deres kredittverdighet.  

www.microrate.com  
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Blant deres styrker er at de er ledende på kreditter til forbedring og bygging av hus, har høy 

likviditet, har ansatte med sterk følelse av sosialt ansvar og opprettholder sin opprinnelige 

visjon om å tilby tjenester til de fattige i Bolivia. 

Blant deres svakheter nevner MicroRate at D-FRIF har svak intern kontroll med de ulike 

filialer, har høy andel utestående betaling, har lav lønnsomhet, samt at lånene med 

tilbakebetalingstid på mellom 1 og 3 år fører til langsom rotasjon av pengebeholdningen.  

En annen utfordring videre er den store konkurransen på El Alto blant de mange 

mikrofinansielle institusjonene der, markedet er i ferd med å mettes. D-FRIF ønsker å utvide 

til flere byer (filialdirektør ved D-FRIF, personlig intervju). 

 

 

2.4 Oppsummering 

 

Mikrofinansiering innebærer å tilby økonomiske tjenester til folk som faller utenfor det 

formelle finansielle system i sitt land, enten på grunn av mangel på garantier, eller fordi de 

lånesummene de ønsker, og er i stand til å håndtere er for små til at tradisjonelle banker finner 

det lønnsomt å tilby. Mikrofinansiering har vokst voldsomt de siste 20 år, og er nå å finne 

over hele verden. Bolivia var et av de første land i verden til å tilby mikrofinansielle tjenester 

i stor skala. 

Noe av styrken ved mikrofinansieringen i Bolivia er den brede dekning av markedet. Både på 

landsbygda og i byene opererer flere ulike mikrofinansielle institusjoner, selv om det fortsatt 

finnes udekte behov, kanskje særlig på landsbygda, der 25% av tilbudet finnes. På El Alto 

eksisterer det en rekke tilbud og muligheter for de fattige til å ta opp lån til sine bedrifter, 

enten gruppelån, individuelle lån, eller foreningslån, der deltakerne av foreningen eller 

kooperativet får benytte seg av de kreditter som deres forening søker om. Det finnes en rekke 

ulike mikrofinansielle institusjoner, og selv om de fleste har mikrobedrifter som sin 

målgruppe, har de ikke nødvendigvis alle den samme klienttype. I tillegg til kreditter tilbyr 

flere MFIer også kursing og opplæring, som kan være viktig for å øke de fattiges kapasitet til 

å klare seg. D-FRIFs klienter er for det aller meste fattige aymaraindianere med egne 

mikrobedrifter. Med unntak av noen få gruppelån for kvinner på landsbygda, tilbyr D-FRIF 

individuelle lån. Organisasjonen er en viktig bidragsyter med hensyn til tilbud om lån til 

bolig, og de har i tillegg et uttalt mål om å forsøke å skape arbeidsplasser gjennom sine 

kreditter. Organisasjonen går med overskudd, og er økonomisk levedyktig. 
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El Alto har tradisjonelt vært en by av innflyttere, men den lokale tilvekst nå er større enn 

tilflytting. Befolkningen, hvorav den største gruppen er Aymaraindianere, er fattig, og et stort 

flertall er sysselsatt i en usikker uformell sektor. De fleste jobber i små bedrifter, men det 

finnes også storindustri, som blant annet på grunn av sosiale forhold først og fremst ansetter 

folk fra lokalmiljøet. Det finnes et potensial for mer tilflyttende industri og lokal utvikling, 

dersom styresmaktene i større grad legger forholdene til rette for industri og for samarbeid 

mellom offentlige og private ressurser. 
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3 Analyseramme 
 

Moderne mikrofinansiering slik man ser den organisert i dag, er et relativt nytt fenomen, som 

i tillegg har blitt utviklet noe forskjellig på ulike steder. Jeg kjenner derfor ingen veletablerte 

teorier utarbeidet spesifikt om dette temaet, som i tillegg er av relevans for mine 

problemstillinger. Så i stedet for å velge ut noen nærliggende, men ikke helt relevante teorier 

for denne sammenhengen, har jeg valgt å la dette kapittelet danne en ramme for min egen 

analyse, ved at jeg presenterer konteksten for min undersøkelse. Med bakgrunn i 

problemstillingene vil jeg ta for meg litteratur om mikrofinansiering og diskutere trekk som er 

relevante for mikrofinansiering. Dette vil jeg gjøre ved å beskrive aktørene - her vil blant 

annet fattigdomsbegrepet diskuteres - og drøfte effekter av mikrofinansiering. Jeg vil også i 

dette kapittelet legge rammene for en diskusjon som kommer til å taes opp gjennom hele 

oppgaven, nemlig mikrofinansieringens mulige betydning for fattigdomsreduksjon og for 

utvikling. Jeg vil da belyse hvordan mikrofinansiering kan føre til fattigdomsreduksjon, og 

også hvordan ringvirkningene eventuelt kan skape et lite bidrag for en by eller et lands videre 

utvikling. På slutten av dette kapittelet, i forbindelse med min diskusjon om hindringer for 

utvikling, kommer jeg til å ha med et kort innblikk i moderniseringsteori og 

avhengighetsteori. Dette er for å vise hva de to teoriene mener skaper hindringer for utvikling, 

og hvordan mikrofinansiering kan utgjøre en del av en utiklingsstrategi innen begge de to 

retningene. Jeg tar ikke sikte på noen omfattende teoretisk diskusjon her, siden hindringer for 

utvikling kun er en liten del av oppgavens tema, men jeg har valgt å nevne teoriene i denne 

sammenheng, ettersom de har helt konkrete syn på hva som skaper barrierer for utvikling. 
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3.1 Essensielle trekk ved mikrofinansiering 

  

3.1.1 Aktørene 

 

Om klientene og fattigdom 

 
De aller fleste klienter av mikrofinansielle tjenester – enten de er kvinner, eller menn, 

arbeidsledige, pensjonister, småbønder, landløse, eller mikroentrepenører - er fattige. 

Avhengig av hvor i verden man er, og hvilken MFI man studerer vil man også kunne finne 

klienter som ikke er direkte fattige, men felles for dem alle er at de holdes utenfor sitt lands 

formelle finansielle system (Gulli 1998). Hva det innebærer å være fattig varierer mellom 

land og mellom undergrupper i samme land. Som nevnt i innledningskapittelet mener 

verdensbanken at fattigdom er knyttet til flere indikatorer enn inntekt og konsum; indikatorer 

som helse, ernæring, analfabetisme, mangel på sosiale relasjoner, lav selvtillit og 

maktesløshet er også del av fattigdomsbegrepet. 

Det finnes ikke noen universell akseptert måte å måle fattigdom på, men flere 

tilnærminger er mulig. Det er vanlig å måle fattigdom i forhold til en fattigdomsgrense. Denne 

grensen skiller fattige fra ikke-fattige, og den kan være monetær (inntekt eller konsum), eller 

ikke-monetær, der de før nevnte sosiale– og helseindikatorer måles. Å bruke flere slike 

grenser samtidig kan gjøre det mulig å skille ulike nivåer av fattigdom (World Bank 2005). 

Det finnes to måter å avgjøre hvor fattigdomsgrensa skal stå. En relativ fattigdomsgrense 

defineres i forhold til gjennomsnittet i et lands befolkning. Da kan grensen settes ved 50 % av 

befolkningens gjennomsnittsinntekt eller konsum, for eksempel. De som da tjener under 50 % 

kan sies å være fattige. I i-land er relative fattigdomsgrenser den vanligste måten å måle på. 

En absolutt fattigdomsgrense settes i forhold til hvor mye man må ha for å kunne dekke sine 

grunnleggende behov. Monetært er denne grensa gjerne basert på estimater for hvor mye det 

vil koste en familie å kjøpe de viktigste matvarene for en sunn overlevelse. I u-land, der 

mange kun har et minimum å leve for, er det ofte mer relevant å bruke en slik absolutt 

fattigdomsgrense, fremfor en relativ. 

Som jeg nevnte kort i innledningskapittelet er det hensiktsmessig å operere med ulike 

nivåer av fattigdom, ettersom de fattiges behov og problemer er forskjellige avhengig av hvor 



 34 

fattige de er. CGAP opererer med tre fattigdomsnivåer: de aller fattigste, som er matfattige 

(”destitute”), ekstremt fattige og moderat fattige. I tillegg opererer de med sårbare ikke-

fattige21. Mer konkret kan man si at de aller fattigste ikke får dekket det mest grunnleggende 

behovet man har, nemlig mat. De ekstremt fattige, som også kan kalles basisbehovsfattige kan 

mangle viktige ting som husly, og tilstrekkelig med klær. De moderat fattige har gjerne mat, 

klær og hus, men ofte i dårlig forfatning, og på et minimum. Situasjonen for de sårbare ikke-

fattige varierer gjerne gjennom året eller faser i livet, og de vil i en eller flere perioder kunne 

være under den fattigdomsgrense deres land opererer med, andre ganger over. Disse fire 

gruppene er ulike med tanke på hva slags behov de har når det gjelder finansielle tjenester, en 

sårbar ikke-fattig har annerledes behov enn en ekstremt fattig. Derfor finnes det også en rekke 

ulike varianter av mikrofinansielle institusjoner og av tilbud.  

 

Ifølge Johnson og Rogaly (1997) kan man forstå fattigdom som lav årlig inntekt per hushold, 

og fattigdomsredusering vil dermed bety å øke det årlige gjennomsnittlige inntektsnivå. Hvis 

et bestemt nivå av årlig inntekt per hode i husholdet brukes som fattigdomsgrense kan dermed 

fattigdomsreduksjon måles ved å telle antall eller prosent av personer som krysser den 

grensen. MFIer som sikter på å hjelpe folk å krysse en slik fattigdomsgrense har fokusert på 

kreditt, særlig til små selskaper, også innen jordbruksproduksjon. Men Johnson og Rogaly 

påpeker at fokus på årlig inntekt vil skjule fluktuasjoner, for eksempel som følge av 

inntektsvariasjoner mellom sesongene. Fattigdom kan derfor også forstås som sårbarhet mot 

fluktuasjoner i inntekt. Særlig i jordbruket, men også i andre sektorer, vil det være perioder da 

man lettere får arbeid, eller lettere får solgt sine varer. Sesongfattigdom er ikke uvanlig, 

særlig i utviklingsland.  

En annen dimensjon av fattigdom som ofte er fokuset for NGO-intervensjoner er 

maktesløshet, enten i absolutt betydning, eller i forhold til andre (Johnson og Rogaly 1997, 

World Bank 2005). Økonomiske ulikheter mellom og innen hushold er ofte assosiert med en 

konsentrasjon av politisk og sosial makt. Ulikheter kan øke når rikere mennesker klarer å øke 

sine inntekter raskere enn andre. Selv om ikke de fattiges absolutte velferdsnivå skulle endres, 

kan den relative fattigdommen øke, og med den en økende følelse av maktesløshet blant de 

fattigste. Maktesløshet kan oppleves i en rekke ulike situasjoner: innen husholdet, som 

resultat av kjønns- eller aldersforskjeller; og i samfunnet, mellom sosioøkonomiske grupper, 

som et resultat av etnisitet, kaste og rikdom. Å definere fattigdom i betydningen maktforhold, 

                                                
21 http://www.cgap.org/about/faq01.html 
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innebærer at hvor effektiv en MFI er, må vurderes i lys av dens evne til å påvirke sosiale 

relasjoner og de forhold som reproduserer disse. Selv innen et område som er geografisk og 

historisk homogent er det viktig å se på hvordan og hvorvidt spesifikke grupper av fattige 

(kvinner og menn, landløse og jordeiere, ulike etniske grupper) er i stand til å benytte seg av 

finansielle tjenester, eller om de er ekskludert fra å gjøre det.  

Et viktig kriterium som ofte skiller de aller fattigste fra de litt mindre fattige, og 

brukere av mikrofinansielle tjenester fra ikke-brukere, er hvorvidt de er økonomisk aktive, det 

vil si om de driver aktiviteter som på sikt gir økonomiske inntekter, enten det er i uformell 

eller formell økonomi.  Fattige som er økonomisk aktive vil i større grad enn ikke-aktive 

kunne benytte seg av mikrofinansielle tjenester, kanskje da særlig mikrokreditter, ettersom de 

har muligheter for å betale renter og avdrag ved hjelp av sin egen inntekt, enten den kommer 

fra jordbruk, fra lønnsarbeid, eller fra egen mikrobedrift. De som ikke har regelmessig inntekt 

vil ha problemer med dette. Sparing vil stille seg litt annerledes, ettersom klientene ikke da 

har det samme press på seg med hensyn til krav om regelmessige innbetalinger, men det er 

sannsynlig at de som ikke er økonomisk aktive sjelden har overskudd av midler de kan 

plassere på sparekonto, og at det dermed oftere er de mer moderat fattige som også benytter 

seg av disse tjenestene. Selv om mikrofinansielle tjenester tar sikte på å nå de fattige, er det 

tvilsomt om denne strategien for å oppnå fattigdomsreduksjon er egnet for de aller fattigste. 

De som lever i absolutt nød har behov for annen, mer omfattende type støtte enn kun tilgang 

på lån og sparemuligheter, og for de fleste MFIer er det ikke mulig å nå denne gruppen 

(CGAP). Det er viktig å ikke forvente at mikrofinansiering kan være en løsning som passer 

alle.  

 

En gruppe man særlig har tatt sikte på å styrke ved hjelp av mikrofinansiering er kvinner. Man 

ønsker med det å skape økt empowerment for kvinner. Det finnes en stor mengde som 

fokuserer mest eller utelukkende på kvinnelige klienter. Grunnene til det er at sosiale, 

økonomiske og kulturelle faktorer ofte hemmer kvinners finansielle autonomi, deres 

muligheter for yrkesvalg og deres bevegelsesmønster, særlig i utviklingsland (Hossain og 

Rahman 2001). De ligger på bunnen av både kjønns- og klassehierarkier, og har derfor få 

muligheter til å bryte ut av det rollemønsteret de befinner seg i. Ofte kan sosiale normer, 

institusjonelle ordninger, lovverk og kulturelle verdier hindre kvinnene i å ha kontroll over 

sine egne liv. Som konsekvens er de ikke aktive deltakere i avgjørelser som tas, enten det er i 

husholdet, på lokalt -, eller samfunnsplan. Dermed blir det også vanskelig for kvinner å drive 

egne selvstendige produktive aktiviteter. Det at ”halvparten” av befolkningen begrenses med 



 36 

hensyn til hvilke økonomiske aktiviteter de får delta i, vil på sikt bli et hinder for utvikling av 

et lands økonomi som helhet (Hossain og Rahman 2001). Flere aktører som jobber med 

utviklingsspørsmål mener at det å styrke kvinners kontroll over ressurser, land, arbeid og 

inntekt vil bedre deres status i forhold til menn. Noen av de vanligste mikrofinansielle 

tjenestene for kvinner er gruppelån, enten solidaritetslån, med færre deltakere i hver gruppe, 

der medlemmene velges av gruppen i plenum; eller ”village banking”, med større grupper og 

kurs, der deltakerne kan få ulike former for opplæring. Ved gruppelån er deltakerne 

garantister for hverandre, og gruppepress er en viktig faktor for å sikre at medlemmene betaler 

sine avdrag. 

Også i Bolivia finner man flere organisasjoner som retter sine tjenester kun, eller i 

hovedsak, mot kvinner. D-FRIF har ikke noe spesifikt kvinnefokus for den type 

mikrokreditter som jeg har sett på i min oppgave, selv om de på landsbygda har lånegrupper 

for kvinner. Når det gjelder den type klienter som jeg snakket med, er det i D-FRIF et ønske å 

nå både menn og kvinner i like stor utstrekning.  

 

Kriteriet for å kunne motta mikrofinansielle tjenester fra de fleste mikrofinansielle 

institusjoner er altså at man befinner seg i de fattigere lag av befolkningen. Formelle 

bankinstitusjoner neglisjerer de fattige som markedssegment, og de sees ikke på som 

kredittverdige på grunn av usikre eller ustabile inntekstkilder og mangel på håndgripelige 

verdier som kan fungere som garanti for et lån (Hossain og Rahman 2001). Mange banker 

frykter dessuten at de fattige ikke vil eller kan betale eventuelle avdrag. Men faktum er at de 

fleste mikrofinansielle institusjoner har en meget høy tilbakebetalingsrate, ofte mye høyere 

enn i vanlige banker. Det er ikke uvanlig med tilbakebetalingsrater på nærmere 100%. Dette 

tyder på at de fattige både kan og vil betale sine avdrag, og de gjør det i tide, for slik å vise 

seg skikket for flere lån i fremtiden. Som alle andre trenger og benytter også fattige finansielle 

tjenester. De sparer og låner for å beskytte seg mot uforutsette hendelser som sykdom, 

markedssvingninger eller feilslåtte avlinger, for å takle sesongartede utgifter, som 

skoleavgifter og høytider, for å dra fordeler av forretningsmuligheter, og for å investere i 

reparasjoner og forbedringer i hjemmet, for å nevne noe. Når de ikke får dekket sine behov 

gjennom de formelle finansielle instanser, ser de seg nødt til å benytte uformelle finansielle 

tjenester, som ofte har store begrensninger med tanke på kostnader, risiko og beleilighet. De 

fleste lån i utviklingsland tilbys av den uformelle sektor (Robinson 2001). Den kanskje 

vanligste uformelle finansielle tjenesten fattige benytter seg av er pengeutlånere, som gjerne 
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opererer med meget høye renter22. Det finnes utallige eksempler på fattige som er blitt 

gjeldsslaver for sin lokale utlåner, og som dermed blir tvunget til å jobbe for denne, selge ham 

eller henne sine varer under markedspris, eller betale det meste av det de tjener månedlig, uten 

at det er tilstrekkelig for å bli gjeldsfrie (Robinson 2001). En annen løsning for de fattige er 

lokale roterende sparings- og kredittsirkler, der medlemmene, etter å ha betalt et depositum, 

får låne den samme potten etter tur. Fordelen er at deltakerne med tilgang på denne potten 

blant annet kan gjøre investeringer de ikke ellers ville vært i stand til. Ulempene er at lånene 

kun gis i strenge tidsintervaller, de har en tendens til å være uberegnelige og usikre, og 

resulterer derfor ofte i tap av klientenes penger23. Det faktum at disse uformelle tjenestene er 

så utbredt som de er, viser tydelig hvor nødvendig og ønskelig det er også for de fattige å ha 

tilgang på for eksempel lånekapital, og at de er villige til å strekke seg langt for å oppnå det.  

 

 

Institusjonene 

 

Mikrofinansielle institusjoner finnes over hele verden. De varierer i struktur, formål, 

metodologi og hvorvidt de er økonomisk levedyktige, men de har alle det til felles at de 

sørger for finansielle tjenester til et klientell som ofte er fattigere og mer sårbare enn 

tradisjonelle bankkunder. En MFI kan være eid av styresmaktene, som de mange 

kredittkooperativene i Kina, de kan være eid av medlemmene selv, som kredittforeningene i 

Vest-Afrika, de kan eies av flere sosialt bevisste aksjonærer, som mange av NGOene i Latin 

Amerika, eller av profittmaksimerende deleiere, som de mikrofinansielle bankene i Øst-

Europa. Størrelsen på lånene de ulike MFIene deler ut, varierer. De institusjonene som 

opererer blant de fattigste klientene kan ha lån på under ti dollar, mens andre gir lån fra flere 

hundre, og opp til så mye som ti tusen dollar. Det er vanlig å starte med mindre lån til nye 

klienter, for deretter å øke størrelsen på lånene gradvis, etter hvert som klientene viser at de 

kan betale tilbake, og etter hvert som klientenes bedrifter vokser, og inntektene deres øker 

(Robinson 2001).  

                                                
22Definisjon på pengeutlåner forstår jeg her som uformelle utlånere av alle typer – enten de har det som 

hovedjobb eller bigeskjeft – som bevilger kreditt med den forventningen at de vil vinne økonomisk på lånet 

(Robinson 2001). 
23  http://www.cgap.org/about/faq01.html 
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En del MFIer tilbyr ikke bare finansielle tjenester, men også ulike kurs. Dette kan 

være opplæring i et håndverk, det kan være kurs om de fattiges rettigheter, om 

familieplanlegging, eller om markedsføring. Tanken er å skape en mer omfattende og varig 

fattigdomsreduksjon. De ønsker med kursene blant annet å redusere klientenes maktesløshet 

ved å gjøre dem mer bevisst egne rettigheter og muligheter, samt eventuelt å gi dem en hjelp 

til å starte noe nytt.  

Stadig flere har begynt å se mikrofinansiering som et viktig supplement til tradisjonelt 

bistandsarbeid (Harper 1998), der de fattige får mulighet til selv å forbedre sine livsvilkår, 

som en form for hjelp til selvhjelp. Men for at mikrofinansiering skal kunne være en 

langsiktig tjeneste for de fattige, og for at den skal kunne nå så mange som mulig, er det 

viktig at MFIene lykkes i å bli økonomisk levedyktige. Det har lenge eksistert en oppfatning 

om at jo mer en MFI sikter mot dette, jo mindre vil deres påvirkning på reduksjon av 

fattigdommen bli. Men bevis fra utallige studier støtter ikke denne konklusjonen. Det er en 

positiv korrelasjon mellom det å være levedyktig, og det å nå mange fattige: veldrevne 

finansielle institusjoner er i stand til å nå flere fattige (Gulli 1998). Etter en oppstartsfase som 

eventuelt er basert på donasjoner og bistand, er det nødvendig at institusjonen innen noen år 

kan være selvdrevne, ved at utlån og innbetalinger roterer kontinuerlig, og eventuelt ved at 

klienter plasserer sparepengene sine ved de institusjonene som har det tilbudet. Ved at 

klientene betaler renter vil MFIens kapital langsomt øke, og dermed vil institusjonen også 

kunne utvide sin kundegruppe, og nå stadig flere fattige. Dersom en MFI er avhengige av 

donorstøtte vil både omfanget av dens operasjoner, så vel som varigheten, kunne bli begrenset 

(Robinson 2001). Det finnes i dag mange MFIer som har lyktes i å bli økonomisk 

levedyktige, både Grameen og D-FRIF er i dag selvhjulpne, og når ut til stadig flere. For at 

organisasjonene skal få til dette er de nødt til å ha relativt høye renter – ofte høyere enn 

landets banker, men likevel er de lavere enn rentene de lokale pengeutlånerne opererer med. 

Grunnen til at rentene er så høye er fordi en MFI må opprette og bemanne flere filialer, ofte i 

utkantstrøk, for at de skal nå sine aktuelle klienter. I tillegg er det mer kostbart å behandle 

mange små lån og sparekontoer, enn færre, store lån, slik vanlige banker gjør. Det faktum at 

folk velger å ta opp disse små lånene, trass i den høye renten, viser hvor viktig det er også for 

de fattige å ha tilgang til lånekapital. Hvordan en MFI må operere for å bli levedyktig varierer 

fra sted til sted, mikrofinansielle prosjekter som fungerer i ett land vil ikke nødvendigvis 

fungere på samme måte i et annet land. Derfor er det uhyre viktig å ta kontekstuelle faktorer i 

betraktning når man skal etablere en MFI, og ikke automatisk kopiere oppskriften til 

suksessfulle MFIer andre steder (CGAP). 
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Styresmaktene 

 

Det har historisk sett ikke vært noen bred positiv erfaring når det gjelder styresmakters direkte 

deltakelse i kredittprosjekter. Men deres rolle er viktig når det gjelder å etablere et gunstig 

miljø som MFIer kan operere innenfor. Noe av det viktigste styresmakter kan gjøre for 

mikrofinansiering er å sørge makroøkonomisk stabilitet og å unngå å sette tak på rentenivået, 

ettersom en MFI som nevnt må ha et høyere rentenivå enn vanlige banker, skal de klare å 

opprettholde sine operasjoner (CGAP). Bortsett fra dette er det tvilsomt om utviklingen av 

mikrofinansiering, i det minste på et tidlig stadium, krever noe nasjonalt politisk rammeverk 

for mikrofinansiering. Noe slikt rammeverk var ikke til stede i de land der tjenestene først 

nådde ut til et stort antall klienter, for eksempel Bangladesh, Indonesia og Bolivia24. 

 

 

3.2 Effekter av mikrofinansiering 

 

Effekten av mikrofinansiering kan være mangesidig, avhengig av hva man ser etter. Det er 

populært blant MFIer å foreta evalueringer av egne prosjekter. Det er både ønskelig og 

nødvendig med slike evalueringer, så man kan se effekten av lån og andre tjenester, og 

eventuelt hvilke endringer det er behov for. 

Mange studier av blant annet mikrokreditt viser hvordan lengre tids deltakelse i slike 

prosjekter skaper endringer i klientenes liv, men et problem har vært at det finnes for få 

studier der man sammenligner med kontrollgrupper av ikke-deltakere eller førstegangslånere 

(Cohen 1997). Flere slike sammenlignende studier vil gi større troverdighet til de funn man 

har om fordeler og ulemper for klientene. De effektene man har sett er ikke nødvendigvis like 

tydelige alle steder, hvilket bekrefter det jeg skrev tidligere om betydningen av kontekst for at 

en MFI skal lykkes. 

 

De vanligste indikatorene man måler for å vurdere effekten av mikrofinansielle tjenester er 

deres effekt på inntekt, forbruksmønstre, sårbarhet og kvinners empowerment (Gulli 1998). 

På husholdsnivå har de fleste analyser av mikrokreditters effekt vist at lånerne opplever 

positive effekter på inntekt. I Asia har trenden for økt husholdsinntekt etter å ha mottatt 
                                                
24 http://www.cgap.org/about/faq11.html  
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mikrokreditter vært positiv, mens i Afrika har resultatene vært mer blandede (Cohen 1997).  I 

en studie fra Ecuador fant Berger og Buvinic (1989) at klienter av NGOen FED opplevde en 

økning i timelønn, en økning som var større for kvinner enn for menn. De fant også positive 

effekter på jobbstabilitet, men ikke på jobbskapning (Gulli 1998). Fra fem kasusstudier i 

Mexico, Pakistan, Storbritannia, Gambia og Ecuador, og med resultater fra andre 

kasusstudier, fant Johnson og Rogaly (1997) at de fleste mikrofinansielle programmer 

sannsynligvis ikke har mye effekt på inntekten til de aller fattigste, men at de har en effekt for 

de litt mindre fattige. Flere andre forfattere støtter denne teorien (Hulme og Mosley 1996, 

Gulli 1998). Hulme og Mosley (1996) konkluderer med at dette delvis er fordi de fattigste er 

mindre i stand til å ta sjanser eller bruke kreditter til å øke sine inntekter. Jo flere ressurser en 

person innehar i form av økonomiske verdier, kunnskap og erfaring, jo mer er de i stand til å 

benytte seg av kreditt. En annen årsak mener forfatterne er at de fattigste og de litt mindre 

fattige låner av ulike årsaker: mens de fattigste benytter seg av kreditter først og fremst for 

konsum, vil de mindre fattige ta ut større lån for å investere. De aller fattigste har heller ikke 

de samme ressurser å avse til sparing, men sammen med konsumeringslån framfor lån til 

investering, kan dette likevel være en mer egnet måte for de fattige å benytte seg av 

mikrofinansielle tjenester på, ettersom de trenger å skaffe seg et visst nivå av verdier og 

eiendeler før de kan begynne å investere.  

 

Med økt inntekt til husholdet følger flere positive ringvirkninger for klientene og deres 

familier. En viktig effekt man har sett i flere evalueringsstudier, som har stor betydning også 

for klientenes psykiske velferd, er redusert risiko og sårbarhet overfor uventede hendelser, 

som sykdom, økonomiske svingninger, feilslåtte avlinger, og annet som fattige kan ha få 

ressurser for å takle. I tillegg øker gjerne husholdets verdier (”assets”). Dette kan for 

eksempel være ting til huset, enten det er gjenstander eller elektrisitet, innlagt vann eller 

telefon. Det kan også være verdier i form av smykker, et landstykke eller kjøretøyer. Blant 

klienter ved BRAC i India og Grameen i Bangladesh var verdien av totale ressurser høyere 

blant de med flere lån bak seg, enn blant førstegangslånere, og verdiene økte med antall lån. I 

tillegg omplasserte klientene over tid sine verdier til mer inntekstgenererende verdier, hvilket 

i seg selv indikerer et sikrere inntektsgrunnlag (Cohen 1997).  

 

Når det gjelder matkonsum i husholdet ser det ut til at kosthold for mange klienter og deres 

familier forbedres, og at konsum av kjøtt og fisk øker (Cohen 1997). Dette kan, sammen med 

bedre råd til å benytte seg av eksisterende helsetilbud, føre til en forbedring i klientenes og 
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deres families helsetilstand. Og en sunn og frisk befolkning er også mer samfunnsøkonomisk 

på lengre sikt. I tillegg kan tilgang til mikrofinansiering føre til bedre boforhold for mange 

klienter, hvilket også kan ha innvirkning på blant annet helsetilstanden (CGAP).  

 

Mikrofinansiering kan også ha en viktig effekt på utdanning. Der hvor sparingstilbud er 

tilgjengelig, er det mange som sparer for å gi sine barn en utdanning, og økte inntekter som 

følge av lån investeres ofte i skolegang for barna (Robinson, 2001). Med økt utdanning stiller 

barna sterkere i livet enn deres hardt arbeidende foreldre med grunnskole eller mindre å vise 

til. På lang sikt er økning i utdanningsnivået en stor ressurs for et land, særlig for u-land, der 

analfabetisme ofte er utbredt, spesielt på landsbygda. I Bangladesh har man ved Grameen 

Bank sett at kreditt har en større effekt på gutters skolegang enn på jenters, men når det var 

kvinner som var lånetakerne, ble andel av jenter på skolen positivt påvirket. En av grunnene 

til denne forskjellen kan være fordi kvinnelige lånetakere investerer mer i husholdet, mens 

menn investerer mer i bedriften. På samme måte som jenters utdanning påvirkes av kvinnelige 

klienter, blir også effekten på barns kosthold og velferd større (Gulli 1998). I Gambia tyder 

trender på at folk som benytter seg av mikrofinansielle tjenester har færre barn som aldri har 

gått på skole og flere barn som har gjennomført ungdomsskole, sammenlignet med 

kontrollgruppen av ikke-klienter (Cohen 1997). 

 

En annen viktig effekt av mikrofinansielle programmer, som er en del av det å oppnå økt 

empowerment er en endring i klientenes selvtillit og selvrespekt (Cohen 1997, Gulli 1998, 

Robinson 2001, Hossain og Rahman 2001). Denne prosessen starter gjerne idet klientene får 

tillit fra en MFI til for eksempel å ta opp et lån. Dette indikerer en respekt og en tro på deres 

prosjekter, som for mange fattige er en ny opplevelse, ettersom de avvises i vanlige banker 

som ikke-kredittverdige. Denne rollen til MFIene er særlig viktig i samfunn der visse 

samfunnsgrupper eller – segmenter er underlegne de lokalt dominerende, enten det er på 

grunn av etnisitet, kjønn, religion, yrke eller andre karakteristikker. Fordi finansielle tjenester 

er en hjelp for de fattige til å på egen hånd utvide sine økonomiske aktiviteter, øke inntekt og 

ressurser og dermed forbedre livssituasjonen for seg og sin familie, vokser deres selvtillit og 

selvrespekt simultant. Også når de fattige viser at de ikke bare kan betale tilbake sine lån – 

med renter – men også får nye og større lån, ettersom de har vist seg pålitelige, eller har økt 

sin kredittverdighet, vil deres selvtillit kunne vokse. De ser at de kan klare seg på egen hånd, 

og de kan klare å forbedre sin egen livssituasjon, ved litt hjelp, og mye arbeid.  
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De som kanskje best merker disse psykologiske effektene av mikrofinansiering er 

kvinner. Som sagt er det mange MFIer som fokuserer utelukkende på kvinnelige klienter for 

på den måten å søke å skape en nødvendig empowerment av disse. I mange samfunn er 

kvinners bevegelsesfrihet begrenset, og de tilbringer det meste av sin tid i husholdet. Med 

tilgang til mikrofinansiering får kvinner en mulighet til også å bevege seg bort fra hjemmet, 

og forbedre sin økonomiske kapasitet. Dermed kan deres finansielle avhengighet av mannen 

bli redusert, og de får økt selvtillit og en følelse av individualitet. Større økonomisk makt og 

kontroll over egne ressurser har også vist seg å redusere kvinners sårbarhet dersom de blir 

forlatt, skilt eller enke, og kan føre til en forbedring i deres sosiale og politiske status, både 

innen familien, og i samfunnet. Mikrokreditt har åpnet for en utstrakt forekomst av kvinnelige 

mikroentreprenører i u-land. Dette har ikke bare har stor betydning for kvinnen selv, som 

både mottar en egen inntekt, og som i mange MFIers regi også lærer seg et yrke, men utgjør 

også en betydelig økonomisk kraft i lokalsamfunnet, og på sikt også for u-landa som helhet. 

Studier har vist at kvinner er mer ansvarsfulle enn menn når det kommer til sparing, produktiv 

investering, og ikke minst tilbakebetaling av lån. Dette gjør dem til attraktive klienter for de 

mikrofinansielle institusjonene. I tillegg har det vist seg at utviklingseffekten av å låne til 

kvinner er større, ettersom kvinner bruker større del av det de tjener på husholdet, til fordel 

for barna og familien som et hele. Slik sett når effekten av mikrofinansieringen flere 

mennesker (Hossain og Rahman 2001). Mange kvinnelige klienter, blant annet ved Grameen 

Bank, forteller dessuten om reduksjon i husbråk og familievold som resultat av deres nye 

økonomiske status, men her er erfaringene blandet, og noen opplever økt vold (Ledgerwood 

1999, Hossain og Rahman 2001). 

 

Hos flere klienter som tar opp lån for å investere i egen bedrift ser man en økt avkastning for 

bedriften, særlig blant de klienter som har tatt opp lån gjentatte ganger (Cohen 1997). I Sør 

Afrika økte månedlig profitt for klientene til Get Ahead Foundation med 80 % sammenlignet 

med en vekst på 43 % i kontrollgruppen, og lignende vekst har man sett hos flere MFIers 

klienter i både Bangladesh, Senegal, Ecuador og Bolivia (Cohen 1997). Slik vekst i bedrifters 

avkastning kan føre til både vekst i bedriften, økte inntekter for de involverte, samt økt 

jobbskapning, når bedriften får råd til å ansette flere folk. Hvor stor effekt mikrofinansiering 

faktisk har på jobbskapning har vist ulike resultater verden over. I Bolivia har jobbskapning 

generelt vært høyere blant lånere enn i kontrollgruppen, mens en evaluering av KIK/KMKP i 

Indonesia advarte mot å trekke konklusjoner på vegne av alle sektorer, ettersom man så 

positive effekter på jobbskapning i den industrielle sektor og i jordbrukssektor, men negative i 
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anleggsbransjen (Cohen 1997). En evaluering av Banco del Desarollo i Chile demonstrerte at 

de fleste klientene ikke bare opplevde forbedret forhold til sine leverandører, økt inntekt og 

konsum i husholdet og forbedret utdannelse for sine barn, men også økt jobbskapning (Time 

1995, i Gulli 1998).  

De effektene jeg har beskrevet her, som i utgangspunktet påvirker individer, kan altså 

skape positive ringvirkninger utover den enkelte klient og dennes hushold. Slik kan 

mikrofinansiering i ytterste instans være et mulig virkemiddel i en strategi for 

fattigdomsreduksjon og utvikling Men det finnes også situasjoner der mikrofinansiering ikke 

er egnet virkemiddel. Dette er temaene for neste avsnitt i kapittelet. 

 

 

3.3 Mikrofinansiering – fattigdomsreduksjon for flere? Utvikling for 

mange?  

 

Evalueringer av mikrofinansiering har en tendens til å fokusere på effektene for individuelle 

klienter og effektene for individuelle MFIers levedyktighet, i motsetning til effektene 

tjenestene kan ha på mikrobedriftsektoren, lokalsamfunnet og opprettelsen av et finansielt 

system som de fattige kan ha tilgang til. For at det i det hele tatt skal være mulig å skape 

tilstrekkelig påvirkning på et bestemt land må finansielle tjenester av de små størrelser som 

MFIer tilbyr, være tilgjengelig i stor skala.  

Det er interessant å se hvilke effekter mikrofinansiering muligens kan ha for 

fattigdomsreduksjon for flere enn brukerne, og om det eventuelt kan bidra til en utvikling. 

Over hele verden forteller klienter om økte inntekter, vekst i bedriften og selvtillit, som får 

positive følger for barn og ektefelle, i form av skolegang, bedre kosthold, bedre helse og 

generelt bedre levekår, effekter som alle bør kunne skape positive samfunnsøkonomiske 

konsekvenser på sikt. Slike ringvirkninger på ikke-klienter og økonomien generelt, kan være 

vanskelig å måle, men fattigdomsreduksjon gjennom blant annet økte inntekter og 

jobbskapning for de fattige ved hjelp av mindre fattige mikroentreprenører kan altså være et 

viktig bidrag fra mikrofinansiering til fattigdomsreduksjon og videre til lokal utvikling (Gulli 

1998). Et lands økonomi som helhet kan på lengre sikt dra nytte av den økte produksjonen de 

mange mikrobedrifter står for, av den økte tilgang på arbeidsplasser, den påfølgende økte 

inntekt og kjøpekraft, og fra reduserte ulikheter i befolkningen. Denne argumentasjonen og 
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eksemplene på effekter fra forrige avsnitt, viser tydelig at fattigdomsreduksjon via 

mikrofinansiering kan skape fattigdomsreduksjon for flere, og at dette kan skape effekter som 

i sum vil kunne bidra til en utvikling på lokalt eller til og med nasjonalt nivå, og at det er 

snakk om en utvikling som starter og spres nedenfra, i og med at det er det fattige selv som 

ved hardt arbeid og litt hjelp av lokale MFIer reduserer sin egen fattigdom.  

Men dette vil kreve at en rekke forhold ligger til rette for at man fullt ut kan utnytte 

mikrofinansens potensial. Det finnes nemlig situasjoner der mikrofinansiering har ingen eller 

negativ effekt for de involverte. Skeptikere advarer derfor mot å glorifisere mikrofinansiering 

som verktøy for fattigdomsreduksjon og i hvert fall for langsiktig utvikling.  

 

 

3.3.1 Når er mikrofinans ikke et redskap for fattigdomsreduksjon 

 

Et viktig argument i så måte er at mikrofinansiering ikke er tilgjengelig for alle som skulle 

ønske det – globalt sett har rundt 90 % av befolkningen i u-landa ikke tilgang til noen MFI 

(Robinson 2001)– samt at tjenestene heller ikke er tilpasset alle fattige. Dermed blir 

mikrofinansiering som redskap for fattigdomsreduksjon utilstrekkelig, ettersom det ikke når 

de som trenger det mest, nemlig de aller fattigste (Johnson og Rogaly 1997). Årsaken til det er 

at de aller fattigste ofte har behov som må dekkes før de kan benytte seg av lån, spare- og 

forsikringsmuligheter, for eksempel mat, husly, kanskje også sikkerhet. Og de som ikke er 

økonomisk aktive eller har en usikker og sesongbetinget inntekt vil ikke ha muligheter til å 

betale gjeld, eller spare penger på bok. Det er dessuten ofte vanskelig for de meget fattige å få 

tilgang til gruppelånene fordi det er medlemmene selv som bestemmer hvem som får være i 

gruppen. Medlemmene vil da velge de man tror det er størst sannsynlighet for at kan betale 

sin gjeld. Et motargument er at det ikke er fattigdomsnivået på potensielle klienter som avgjør 

tilgang og effekt, men utformingen av de tjenestene som tilbys (Simanowitz 2002). Detaljert 

forskning med brukere viser at det finnes programmer for sparing og kreditter som lykkes å 

hjelpe meget fattige klienter. Det er viktig at disse programmene er utviklet i en lokal 

kontekst, av mennesker som kjenner de fattiges situasjon på det konkrete stedet. Det er da i 

utgangspunktet gjerne snakk om meget små lånesummer. Noen eksempeler er SANASA på 

Sri Lanka, SHARE i India og CRECER i Bolivia, der man har sett at lett tilgang til sparing – 

både innskudd og uttak - og tilbud om lån i nødssituasjoner, gjorde det mulig for de fattigste å 

takle inntektsfluktuasjoner mellom årstidene (Johnson og Rogaly 1997, Simanowitz og 
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Walter 2002). Disse tre MFIene er i tillegg også økonomisk levedyktige. For at 

mikrofinansiering skal være del av en fattigdoms- eller en utviklingsstrategi er det med andre 

ord essensielt at den når flere folk på verdensbasis, samt at den når de fattigste 

Økonomisk levedyktighet hos MFIene har de senere år blitt vurdert som kritisk for en 

mulig spredning av mikrofinansielle tjenester til en større del av befolkningen enn det vi ser i 

dag. Det er også viktig for å beholde klienters tillit, samt å sikre de fattiges interesser. Likevel 

er det fortsatt mange MFIer som baseres sin drift på donasjoner, og dermed er omfang og 

effekt på fattigdomsreduksjon og således videre på utvikling, begrenset. Men en undersøkelse 

utført av U.S. Agency for International Development (USAID) i 1995, der de så på 

levedyktighet hos 11 ulike MFIer i Asia, Afrika og Latin Amerika, viste at mikrofinansielle 

institusjoner kan være levedyktige i en rekke ulike økonomiske, politiske og geografiske 

miljøer.  

Mange har uttrykt en frykt for at vekten på finansielle mål, som levedyktighet, skal gå 

på bekostning av sosiale mål, som å nå de aller fattigste. Kostnadene ved å tjene de fattigste er 

mye større og fordelene langt færre enn å tjene de mindre fattige, og det er en fare at MFIer 

kan velge å kutte ned på kostnader for å overleve, eller av mer kyniske grunner: for å 

maksimere sin profitt (Johnson og Rogaly 1997). Men eksemplene med SANASA, SHARE 

og CRECER viser at organisasjoner er i stand til å hjelpe de fattigste samtidig som de er 

levedyktige, det gjelder å finne den rette design for hvert sted, hver klientgruppe. USAID 

(1995) og Johnson og Rogaly (1997) påpeker at for å tjene de fattigste kan organisasjonene 

bruke profitten skapt av de mindre fattige klientene, til å nå de fattigste klientene.  

 

Mikrofinansiering kan være upassende i situasjoner der det er forhold som begrenser standard 

mikrofinansielle løsninger. Befolkninger som er spredt over store områder, eller er nomader, 

er ikke alltid passende klienter for de MFIer som finnes i deres land eller område, særlig de 

som tilbyr kreditt. Det samme gjelder befolkninger med høy forekomst av alvorlige 

sykdommer, som HIV eller AIDS, der blant annet tilbakebetaling av lån kan bli et problem25.  

Liten investering i utdanning og infrastruktur fra styresmakters side, vil kunne være et stort 

hinder for videreutvikling av mikrofinansiering. For at MFIer skal ha tilgang til potensielle 

rurale klientgrupper, som det i u-land finnes mange av, må det ligge til rette for dette gjennom 

en viss grad av infrastruktur. Der folk er avhengige av én enkel type økonomisk aktivitet, eller 

et enkelt jordbruksprodukt, kan mikrokreditt være uegnet, her kan muligens sparing være et 

                                                
25 http://www.cgap.org/about/microfinance.html 
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bedre alternativ. Hyperinflasjon, krig eller fravær av lov og orden kan gjøre det vanskelig for 

MFIer å operere, likeså kan lover og reguleringer skape store barrierer for MFIers 

levedyktighet, for eksempel i tilfeller der styresmaktene har laget grenser for hvor høyt 

rentenivå organisasjonene får ha. MFIer har som nevnt relativt høye renter sammenlignet med 

vanlige banker, for å kunne opprettholde sine operasjoner.  

 

En annen innvending mot mikrofinans som mulig redskap for fattigdomsreduksjon er at 

klientene i utgangspunktet er fattige, og det siste de trenger er mer gjeld.  Hulme og Mosley 

(1996) nevner flere eksempler der kreditt har gjort livet vanskeligere for brukerne. I Bolivia, 

for eksempel, går 10-15% av bedriftene til BancoSols kunder konkurs, og klientene sitter da 

igjen med gjeld og uten fast inntekt. Det er derfor viktig å huske at mikrofinansiering ikke er 

noe som passer alle, og at ikke alle er i en situasjon der kreditt er det beste for dem på det 

tidspunktet. De ulike mikrofinansielle tjenester må derfor nøye evalueres opp mot hverandre 

når man skal velge det beste alternativet for en bestemt situasjon, så ikke man risikerer en 

reversert utvikling, der folk ender opp i verre tilstand enn de var før mikrofinansieringen. 

 

Andre begrensninger ved mikrofinansiering som redskap for fattigdomsreduksjon og 

langsiktig utvikling går på de effektene man kan forvente å se av ringvirkningene. Som nevnt 

tidligere kan man håpe på en viss spredning av fordelene ved mikrofinansiering via 

ringvirkninger til lokalmiljø gjennom blant annet arbeidsplasser og stimulering av 

lokaløkonomi. Et problem med ringvirkninger fra mikrobedrifter er at de gjerne er meget 

lokale, arbeidsskapningen er ofte sesongartet, og ofte er det kun nærmeste familie man har råd 

til å ansette. I tillegg opererer mange mikroentrepenører i uformell sektor. Dermed betaler de 

ikke skatt, slik at de skatteinntekter som i mange i-land går til velferdsordninger for 

befolkningen, ikke eksisterer. En av grunnene til at folk ikke betaler skatt er den omfattende 

korrupsjonen man ser i mange land der MFIer opererer. 

Et annet spørsmål er om det i det hele tatt er mulig å nå de utviklingsmål som settes av 

styresmaktene når så stor del av befolkningen jobber i uformell sektor. Mer dyptgående 

politiske og strukturelle endringer enn å tilby mikrofinansielle tjenester kan være nødvendig, 

når landet ikke er i stand til å sysselsette sin voksne befolkning. 

 

Å ha mulighet til å ta opp et lite lån krever mye av den enkelte klient. For å starte og drive sin 

egen mikrobedrift må man være både frisk og initiativrik. Dermed er både gamle og syke 

ekskludert fra å benytte mikrokreditter. De trenger hjelp på andre måter. Dessuten må man ha 
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et minimum av kunnskap eller opplæring i det yrke man ønsker å utøve, og det er ikke alle 

forunt å ha ervervet seg yrkeserfaring, særlig i u-land. Denne utfordringen søker mange 

MFIer å løse ved å tilby kursing av sine klienter, enten det er i markedsføring eller å lære et 

håndverk. Det er likevel mange MFIer som ikke tilbyr kursing. Dette betyr at for å få lån hos 

disse organisasjonene må du allerede kunne et yrke, eller ha startet opp en bedrift. Det betyr 

ikke at denne type MFI ikke kan være med å redusere sine respektive klienters 

fattigdomsnivå, men de vil ikke nå de fattigste.  

 

 

3.3.2 Hindringer for utvikling 

 

I avsnittet over har jeg pekt på en del situasjoner der mikrofinansiering ikke fungerer, hvilket 

gjør det klart at dette ikke er en løsning som passer for alle, eller i alle situasjoner. Dermed er 

ikke mikrofinansiering noe absolutt svar på fattigdomsreduksjon, i det minste ikke over alt. 

Men det er åpenbart at en del av disse hindringene for mikrofinansiering ikke ligger i måten 

løsningene er utarbeidet på, eller i designen av tjenestene, det ligger i utenforliggende 

faktorer, som ustabil makroøkonomi, politiske uroligheter, krig, utilstrekkelig infrastruktur og 

utdanningsmuligheter, sykdom i befolkningsgrupper, de økonomiske og juridiske realiteter i 

det enkelte land, og så videre. Eksemplene over viser blant annet hvor viktig styresmaktenes 

rolle er i et lands utvikling, og at de må legge forholdene til rette for mikrofinansiering skal 

fungere. Noen av disse hindrene kan som sagt løses med komplekse mikrofinansielle 

løsninger, men slett ikke alle. Og disse hindringer stopper ikke bare mikrofinansiering, men 

også selve utviklingen av et land. Ettersom dette er hindringer som mikrofinansiering ikke 

kan overkomme, betyr det at i disse tilfellene kreves flere løsninger enn de finansielle for å få 

til utvikling. Som jeg nevnte i innledningskapittelet omfatter definisjonen på utvikling en 

rekke flere faktorer enn kun fattigdomsreduksjon, derfor kan det kreves flere tiltak enn de som 

gir fattigdomsreduksjon, for å oppnå økt utvikling i et land eller område. Det finnes flere 

hindringer for utvikling enn de jeg har nevnt hittil, og de vil kunne variere mellom land og 

byer, men ikke alle er like uoverkommelige. Noen av de viktigste hindringer for utvikling 

som mange u-land står overfor i dag er resultater av internasjonale økonomiske forhold. Blant 

annet lider mange under mangel på markedsadgang for sine varer til det internasjonale 

markedet, og mange u-land har en enorm utenlandsgjeld. På nasjonalt nivå er mangel på 

arbeid et hinder for utvikling, likeså korrupsjon og udemokratiske maktstrukturer, som gjør at 
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makthaverne ikke nødvendigvis har noen stor interesse av å kjempe for økt utvikling26. 

Mange av forholdene er gjensidig forsterkende, og henger sammen på flere måter. Nettopp 

derfor er fattigdomsreduksjon så viktig i utvikling. Men gode utviklingsstrategier må komme i 

”pakker”. Mikrofinansiering bør være en del av denne pakken, sammen med flere andre tiltak 

som kan ha effekt på de aspekter der mikrofinans kommer til kort. 

 

I mange u-land, deriblant Bolivia, utgjør mikrobedriftene så stor andel av arbeidsmarkedet at 

man ikke bør overse dem i den videre planleggingen av nasjonal utvikling. Men kan man få 

en varig utvikling i et land der den største sektoren i arbeidsmarkedet består av små 

mikrobedrifter, hvorav mange finnes innen den uformelle delen av økonomien? I tillegg til det 

tidligere nevnte problemet med skatteinntekter, er det flere sider ved disse bedriftene som må 

forandres før deres bruk av mikrofinansiering vil kunne ha maksimal effekt for 

fattigdomsreduksjon og eventuelt utvikling. I flere land i verden har man sett at små bedrifter 

kan være produktive, konkurransedyktige og innovative, både Sørøst-Asia, Japan og ikke 

minst Italia har eksempler på dette. Men disse små, dynamiske bedriftene skiller seg på 

mange måter fra mikrobedrifter i de fleste u-land. Mikrobedrifter i u-land er ikke en homogen 

bedriftstype, men selv om noen kan ha et vekstpotensial, er det flere som så vidt gir inntekt 

nok til å overleve. Disse mikrobedriftene karakteriseres av enkel teknologi, ofte med gamle 

maskiner, få kvalifikasjoner hos de ansatte, oftest lært empirisk; sjelden via utdanning, lav 

produktivitet, liten fokus på nye markedsmuligheter og lite innovasjon (Cordova 1997). I 

tillegg har flere forfattere (Cordova 1997, Vargas og Pérez 1999) faktisk trukket fram den 

økende vekst i mikrobedrifter som et tegn på reversert utvikling, ettersom disse bedriftene 

også karakteriseres av en forverring av arbeidsforhold for arbeiderne. De jobber på muntlige 

kontrakter, og uten arbeidsrettigheter som ferie, forsikring og fast arbeidstid. I tillegg er 

inntekter og utdanningsnivå lavere enn i andre sektorer av arbeidsmarkedet (Cordova 1997). 

Jeg mener likevel at det eksisterer et potensial i disse bedriftene. I alle deres aktiviteter finnes 

det i større eller mindre grad visse ressurser som kan danne grunnlag for utvikling også i dette 

segmentet av arbeidsmarkedet, som de ansattes erfaring, de evnene de har ervervet seg 

gjennom sitt konkrete yrke, en viss mengde kapital, og kjennskap til markedet de produserer 

for. Det er derfor viktig å forsøke å få til en endring av disse bedriftene i retning av den type 

fleksible og produktive småbedrifter jeg nevnte tidligere. Dette krever en systematisk og 

omfattende innsats på nasjonalt plan, både i det institusjonelle, juridiske, økonomiske og 

                                                
26 www.un.org/milleniumsgoals/images.mdgs_01.gif 
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politiske miljø. Og selv om mikrobedrifter har langt igjen før de kan utgjøre noen kjerne i 

utviklingen i u-land, er det viktig at de blir en del av denne, ved at deres perspektiver og 

potensialer legges til grunn for innsatsen mot utvikling. Derfor bør man også legge til rette for 

de beste betingelser for disse bedriftene, og selv om mikrofinansiering alene altså ikke er 

tilstrekkelig, og det må flere grunnleggende forandringer til, er mikrofinans en viktig del for å 

muliggjøre denne endringsprosessen (Cordova 1997). 

 

 

Moderniseringsteori og avhengighetsteori om hindringer for utvikling 

 

Sett i et moderniseringsteoretisk perspektiv, finnes de grunnleggende hindringer for utvikling 

innad i det enkelte u-land, og må bekjempes ved å endre de interne forhold i landet. 

Moderniseringsteori vektlegger økonomisk vekst som det som vil skape utvikling i et land. De 

mener at i-landenes modernisering bør være det mål for utvikling som u-landene skal kjempe 

for å oppnå, gjennom en overgang fra et tradisjonelt samfunn til et moderne (Rostow i Hunt 

1989).  Blant de barrierer for utvikling man finner i u-land, er at landene er tilbakeliggende, 

med blant annet dårlig utbygd infrastruktur, at de baserer seg på enkle produksjonsmåter og 

subsistensjordbruk, at de utfører enkelt håndverk fremfor å benytte avansert teknologi, og at 

de lider under lav investeringsrate og lav etterspørsel. Ifølge moderniseringsteoretikere er det 

viktig å få til en overgang fra jordbrukssamfunn til industrisamfunn i det enkelte u-land. 

Industri er det som skal hjelpe landene å få den nødvendige økonomiske vekst som vil skape 

utvikling. Men u-landene lider under en rekke mangler, som hindrer utvikling i å ta fart. De 

mangler utdannet arbeidskraft, ryddig politikk, entreprenører og kapital til å foreta høyst 

nødvendige investeringer innen produktive industrisektorer. Slike mangler kan overkommes 

ved at økonomisk vekst drypper fra i- land, ned til fattige og ut til fattige områder av seg selv 

(trickle down og trickle out). Men slik spredning av økonomisk vekst hindres av de nevnte 

barrierene som karakteriserer u-landene, mener moderniseringsteoretikerne.  

For å fjerne disse barrierene og skape utvikling er det nødvendig at statlig virksomhet 

privatiseres og markedsreguleringer begrenses. Det er dessuten nødvendig at entreprenørskap 

blomstrer frem, at finansinstitusjoner, infrastruktur og markeder utvikles, og at 

investeringsraten øker (Hunt, 1989). Staten skal ikke være produsent, men ha en viktig rolle 

som tilrettelegger for investeringer og innovasjon, sørge for et godt lovverk, opprettholde 

orden, og være forutsigbar. Staten skal også garantere for privat eiendom, for å unngå kaos.  
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Mikrofinans treffer flere av de aspekter som moderniseringsteoretikerne mener er 

nødvendig for utvikling, og vil derfor kunne være passende som del av en utviklingsstrategi 

innenfor dette paradigmet. Mikrofinansiering stimulerer entreprenørskap, ved at lokale 

initiativtakere får anledning til å starte opp eller videreutvikle sin bedrift. Dette er i tillegg en 

stimulering av privat sektor, hvilket moderniseringsteorien ser på som nødvendig. Med 

tilgang til mikrofinansielle tjenester vil dessuten en viss teknologiheving kunne finne sted, om 

enn i begrenset omfang, når brukerne investerer i ny og bedre teknologi. Inntekter vokser og 

kjøpekraften øker, hvilket kan utgjøre et steg på veien til større markeder og økte nivåer av 

investering. Vekst i industri, som er et viktig poeng innen moderniseringsteori for å oppnå 

økonomisk vekst og dermed utvikling, vil også finne sted, etter hvert som mikro, små og 

mellomstore bedrifter vokser frem i byene som følge av mikrofinansiering. Dette vil i mange 

tilfeller være en relativt enkel industri, men representerer like fullt en forbedring i forhold til 

det som var, og et steg i retning av et mer industrialisert samfunn. 

 

Et annet teoretisk rammeverk som representerer et syn meget forskjellig fra 

moderniseringsteori, er avhengighetsteori. Der moderniseringsteori mener at det er interne 

årsaker til at u-land ikke oppnår utvikling, mener avhengighetsteoretikere at det er ytre, 

internasjonale økonomiske forhold som hindrer utvikling (Hunt 1989). For å oppnå utvikling 

må u-landene klare å løsrive seg fra de internasjonale bytteforhold de er blitt ofre for.  

Det er de behov, og dermed den etterspørsel, man måtte ha i i-land, som bestemmer 

produksjonsforhold i u-land. Den makt i-land har gjennom sin teknologi, sin kunnskap og sitt 

militære, gjør at hva som skjer i u-land, avhenger av hva som skjer i i-land. U-landene har 

dermed havnet i et uheldig bytte - og avhengighetsforhold til i-land, som de vanskelig kan 

komme seg ut av, og som hindrer deres utvikling. Ifølge avhengighetsteoretikere som Frank, 

Amin og Wallerstein har det oppstått økonomisk underutvikling i u-land som følge av en 

vedvarende strøm av økonomisk overskudd fra periferien, til sentrum, de industrialiserte 

landene, ved blant annet urettferdige handelsvilkår og bytterelasjoner (Hunt, 1989). Dermed 

blir periferien kjennetegnet av lavt BNP. Økonomisk utvikling innen avhengighetsteori 

innebærer nasjonal reinvestering av overskuddet, med påfølgende ekspansjon av det nasjonale 

overskuddet, som blir fordelt rettferdig. Det finnes ulike retninger innen avhengighetsteori, 

som varierer i hvor deterministiske de er. Deterministisk avhengighetsteori mener at det er det 

kapitalistiske verdenssystemet som blokkerer enhver mulighet for u-land til å oppnå utvikling, 

og at økonomisk utvikling kun kan skje etter radikale politiske forandringer. Det finnes ikke-

deterministiske krefter innen avhengighetsteori, som mener at eventuelle endringer må skje 
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innen det allerede eksisterende system, og at det kan være mulig å få til en avhengig utvikling, 

slik man har sett i de nyindustrialiserte landene, men de påpeker at slike endringer kan være 

vanskelige å få til (Cordoso i Hunt, 1989). Disse ikke-deterministiske teoretikerne tillegger 

dessuten staten en rolle som deltaker i eventuelle endringer, ved å hevde at staten er et resultat 

av både eksterne og interne interesser, og vektlegge at staten må ha en rolle i å kombinere 

hensynet til økonomisk vekst med hensynet til politisk stabilitet (Cardoso, Faletto, i Hunt, 

1989). Årsaken til at staten tillegges en rolle i ikke-deterministisk avhengighetsteori, er blant 

annet at man så den betydning staten hadde for de nyindustrialiserte landenes økonomiske 

suksess.  

Av andre årsaker enn ved moderniseringsteori vil mikrofinans kunne passe inn som 

del av en avhengighetsteoretisk strategi også. Mikrofinans stimulerer lokal kapital og lokale 

initiativer, som dermed ikke er en del av de internasjonale mekanismene som holder u-land 

nede. Mikrofinansiering gjør det mulig for u-landene å kunne skape et visst inntektsnivå og 

økt kjøpekraft, trass i sin periferistatus, og sammen med investeringer i teknologi og andre 

forbedringer i bedriftene vil dette skape ringvirkninger i form av vekst og forbedringer som 

kommer befolkningen til gode, fremfor å forsvinne til sentrum.  

 

Mikrofinans passer altså som del av en utviklingsstrategi innen begge de to perspektivene, 

trass i at de er så forskjellige. Uansett om man mener at årsakene til hindringer for utvikling er 

mangler eller avhengighet, kan mikrofinans være et element i en eventuell utviklingsstrategi. 

 

 

3.4 Oppsummering 

 

Å legge til rette for at folk kan spare små overskudd eller danne sine egne mikroselskaper, er 

viktig for å hjelpe dem hjelpe seg selv ut av fattigdom. Tilgang til kreditt og sparemuligheter 

tilpasset den enkelte kontekst kan hjelpe de fattige med å investere, med inntektsøkning, og 

gjøre det mulig for dem å beskytte seg mot uforutsette utgifter. Mikrofinansiering kan øke en 

persons valgmuligheter, i tillegg til å gi dem økt kontroll over disse valgene.  

Ved flere evalueringer av mikrofinansielle prosjekter har man påvist viktige effekter for 

klienters velferd, hvilket kan tyde på at de rette tjenester i rett kontekst kan forbedre klienters 

levestandard, samt spille en positiv rolle for lokalmiljøet. Men man har også sett eksempler på 
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det motsatte, og at effektene ikke nødvendigvis skaper ringvirkninger til ikke-klienter og 

lokalmiljøet, langt mindre på nasjonalt nivå. I henhold til litteraturen jeg har brukt i denne 

oppgaven er ikke mikrofinansielle tjenester alene nok til å skape varig fattigdomslette, eller 

skape en utviklingstrend nedenfra. De strukturelle forhold i landet er uhyre viktige for at 

mikrofinansielle ordninger skal fungere maksimalt. 
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4 Effekter av mikrokreditter andre steder i verden 

 
Dette kapittelet omhandler tre ulike mikrofinansielle institusjoner fra ulike verdensdeler, Asia, 

Afrika og Latin Amerika. De tre institusjonene er drevet noe ulikt, klientene er ulike, og 

effektene kan variere. Ved hjelp av disse tre eksemplene vil leseren få et større perspektiv på 

temaet mikrofinansiering, både når det gjelder organisering og effekter. 

 

 

4.1 Self-Employed Womens Association - SEWA 

 

SEWA i India er en fagforening for selvstendig næringsdrivende kvinner dannet i desember 

1971. Shri Mahila Sewa Sahakari Bank er en separat bank for fattige kvinner, startet i 1974 på 

initiativ fra 4000 kvinner tilknyttet SEWA. Banken er et kooperativ, det vil si at den eies av 

kvinnene selv. Den er økonomisk levedyktig, og drives uten vinningsmål. I dag har banken 

over 50.000 klienter, som blant annet består av gateselgere, dagarbeidere, folk som selger 

ulike tjenester, samt folk som har bedriften sin hjemme – som vevere, pottemakere og 

sigarettmakere. En av årsakene til at kvinnene la frem et krav om banktjenester var at de ikke 

var i stand til å få lån fra vanlige banker. Sewa Bank ble derfor startet med det konkrete motiv 

å tilby kreditt til selvstendig næringsdrivende fattige kvinner, for slik å forsøke å skape en økt 

empowerment, samt minimalisere deres kontakter med pengeutlånere som opererer med 

skyhøye renter og usikre kredittmuligheter. I tillegg til kreditter tilbyr banken også 

forsikringsordninger og sparemuligheter. For en liten sum årlig får kvinnene forsikre hus og 

eiendeler. De kan også tegne sykeforsikring, i tilfelle ulykker eller sykdom skal hindre dem i 

å forsørge familien. Forsikringsprogrammene er blant de SEWA- programmene med flest 

medlemmer. En viktig grunn til det er at tjenestene er sett på som billige og pålitelige. 

Lånene brukes gjerne til driftskapital, til å kjøpe arbeidsredskaper som tidligere måtte leies til 

dagspris, samt til å skaffe bolig i eget navn som ofte kan brukes som arbeidsplass. Lånene er 

individuelle, og søknad om lån gjøres enten av låneren selv direkte til utlånsavdeling, eller 

ved hjelp av ansatte i distriktene. Enhver søker blir nøye evaluert, og må vise hvordan lånene 

skal gå til bedriften, slik at de ikke går til privat bruk. 
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Ifølge UNESCO var SEWA den første bank av sitt slag i India, og har klart å demonstrere at 

fattige kvinner sparer, bruker lån produktivt, og betaler tilbake lånene i tide, faktisk i større 

grad enn andre (Bruusgaard, 2002). 

 

 

4.1.1 Effekter av SEWA Bank 

 

Et av målene hos SEWA har vært å hjelpe kvinnene å komme ut av den verste fattigdommen. 

Flere av lånekundene eier nå sine egne symaskiner, håndtraller, og verktøy. Ifølge Brusgaard 

(2002) var flere av de lånekundene hun snakket med fortsatt fattige, med svært begrensede 

midler til rådighet, men de følte en viss større økonomisk trygghet som følge av sin 

sparekonto og forsikring hos SEWA. Med tilgang til finansielle tjenester har man sett at 

kvinnene blir integrert i økonomien, de kan oppgradere sine kunnskaper, forbedre sin 

forretning, og øke sin inntekt og sine ressurser - samt kontrollen de har over disse. Andre 

effekter for kvinnene er bedre boliger, forbedret helse, ernæring og utdanning for dem selv og 

sine barn, økt status i nærmiljøet, og sist men ikke minst, de står rustet til å takle uforutsette 

utgifter. Disse endringene er alle viktige fordi de kan gi kvinnene en følelse av uavhengighet 

(Nussbaum 2000 i Bruusgaard 2002). Samlet gir disse effektene næring til kvinnenes 

selvtillit, og de forteller om styrket tro på at de kan klare seg selv (UNESCO 1999, 

Bruusgaard 2002). SEWA har dermed hjulpet kvinnene til å skape både store psykologiske og 

små økonomiske forandringer. Det mest slående, skriver Bruusgaard, er ikke at man har klart 

å nedkjempe fattigdommen blant klientene, de fleste har enda som sagt lang vei å gå, men at 

man har klart å skape et håp om muligheter for en bedre framtid. Håpet kan være det som 

behøves for å forestille seg et annet liv – og dermed kunne kjempe for det. Det å få troen på at 

man kan få kontroll og makt over sin egen situasjon, og selv forbedre den, skaper en viktig 

psykisk empowerment for kvinnene, som hjelper dem å kjempe videre. 

 

 

4.2 Micro-Enterprise Programme - MEP 

 

MEP i Etiopia er et mikrokredittprogram for fattige, drevet av styresmaktene i Etiopia. 

Institusjonene som leder programmet er Etiopias utviklingsbank (DBE) og det regionale 
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handels og industribyrå (BOTI). Kredittprogrammet ble startet opp i 16 byer i 1994, ved hjelp 

av et lån fra verdensbanken. Programmets målgruppe er urbane fattige, særlig kvinner, og 

lånene deles ut i form av gruppelån. Formålet med programmet er å forsøke å bekjempe den 

høye urbane fattigdommen i Etiopia ved blant annet å tilby lån til bedrifter i uformell sektor, 

slik at fattige kan skape seg en jobb og en inntekt. I tillegg tar programmet sikte på å tilby 

dagligdagse forbruksvarer til en rimelig pris, å fremme kvinners deltakelse i landets 

utviklingsprosess, å opparbeide en sparingskultur blant de fattige, samt å skape forbindelser 

mellom den industrielle sektor og jordbrukssektoren for å produsere varer som kan erstatte 

importvarer. Lånekundene finnes innen handel - og tjenestesektoren, der de driver med alt fra 

skopussing til hotelldrift og matbutikker, og innen produksjonssektoren, der man finner blant 

annet bomullsspinnere, snekkere, vevere, og metallarbeidere, for å nevne noe. 

Det er lånekundene selv som organiserer lånegruppene, på 5 medlemmer. Deretter danner 

mellom 5 og 6 grupper en forening, som sammen søker om lån. Denne foreningen og dens 

medlemmer blir oppsøkt og evaluert av ansatte fra MEP, som deretter vurderer om de får 

lånet.  Per 2001 hadde MEP en låneportefølje på ca $88.000 og 920 klienter, hvorav 70% var 

kvinner (Zeleke 2002). Siden oppstart har MEP mer enn doblet antall lånekunder. Men det er 

fortsatt en stor etterspørsel og for lite tilbud av mikrokreditter i Etiopia. 

 

 

4.2.1 Effekter av MEP  

 

Et av hovedmålene styresmaktene hadde da de startet MEP var å lette den enorme 

fattigdommen i landet. Zeleke (2001) fant at av de 80 informantene hun intervjuet i 

forbindelse med sin studie opplevde nesten samtlige en økning i inntekt etter lånet. 

Et annet mål med MEP har vært å forbedre levestandarden for lånekundene ved å arbeide for 

forbedret helse, kosthold, bosted og andre grunnleggende behov, og her har man sett en del 

viktige positive effekter: lånekundene får råd til egne hus, eller forbedringer ved de husene de 

allerede har, de får flere og mer næringsrike måltider daglig; blant annet spiser de mer kjøtt, 

og de får råd til å benytte seg av bedre helsetjenester enn før. Dessuten er det flere som får 

anledning til å spare litt av overskuddet, hvilket er viktig for å sikre seg mot blant annet 

uforutsette utgifter eller ulykker, som fattige ofte er sårbare for. Tidligere innebar det en viss 

skam i å måtte låne penger. Det er ikke lenger skamfullt å ha gjeld, men heller en stolthet i å 

bli vurdert som kredittverdig og lojal nok til å komme med i en gruppe. Det som er skamfullt 
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nå er å ikke klare avdragene. Lånene har med andre ord ført til en viss endringsholdning, og 

en økt selvtillit eller stolthet hos de som får lån. 

En del problemer lånekundene står overfor, er mangel på kjøpere, kjøpekraften er ofte 

lav. Dette skaper en bekymring for lånetakerne, ettersom de har problemer med å tjene nok til 

låneavdragene. Dessuten fører mangel på kapital til at investeringer blir vanskelig. MEP blir 

kritisert for å dele ut for små lån. Lånesummene var store nok når programmet ble startet opp, 

men har siden ikke fulgt markedets prisstigninger, og er nå ikke tilpasset lånekundenes behov. 

Et annet problem er mangel på passende sted å arbeide, lokalene er ofte for små, eller for 

langt fra markedet. Ettersom lånesummene er så små er det ofte vanskelig for lånekundene å 

investere i dette. Flere lånegrupper har dessuten hatt problemer med ”dårlige betalere”. Når 

noen i en lånegruppe ikke klarer sine avdrag, må de andre i gruppen betale, dette er folk som i 

utgangspunktet selv har lite penger. 

Etiopias utviklingsbank sin finansiering av programmet har lenge vært kritisert for å 

være utilstrekkelig, og dette utgjør en trussel for fremtidig effektiv drift av programmet, og 

gjør det vanskelig å utvide programmet til å omfatte flere fattige. MEP er med andre ord ikke 

økonomisk levedyktig. Det innebærer at MEP på lang sikt risikerer nedleggelse, dersom 

fondene de er avhengige av blir trukket tilbake.  

MEP har altså klart å redusere fattigdomsnivået og heve levestandarden for flere av 

sine lånekunder, slik målet var. Men målet med fattigdomsreduksjon blir kun delvis løst ved 

hjelp av MEP, både fordi programmet ikke har kapasitet til å låne ut til alle som ønsker det, 

og kanskje viktigere, fordi programmet ikke når de aller fattigste. Det er blant annet fordi 

disse mangler garantier, de mangler investeringsmuligheter, og få vil ha dem med i sin 

lånegruppe. Det finnes likevel en viss grad av positive ringvirkninger for ikke-lånere også, 

blant annet via jobbskapning når lånekundene får vekst i sin bedrift, og fordi lånekundene 

benytter seg av lokale råvarer, som de nå har råd til å kjøpe mer av (Zeleke 2001).  
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4.3 Asociación de Consultores para el Desarollo de la Pequeña, Mediana 

Microempresa – ACODEP 

 
ACODEP er den største mikrofinansielle institusjonen i Nicaragua. Den ble startet av en 

gruppe masterstudenter og doktorgradstipendiater fra INCAE Universitet i 198927. 

Institusjonen er i dag en NGO, som i hovedsak har blitt finansiert ved hjelp av finansiell støtte 

fra ulike allierte, og gjennom kortere avtaler med ulike nasjonale og internasjonale 

institusjoner, blant annet det nasjonale universitet for ingeniører og Global Partnerships28. 

ACODEP ønsker å nå alle segmenter av befolkningen som har behov for finansielle tjenester 

for å utvikle sine bedrifter. De tar sikte på å nå ikke bare mikrobedrifter, men også små og 

mellomstore bedrifter i Nicaragua, gjennom å tilby lån, frivillig sparing, og trening og 

rådgivning for bedriftsadministrasjon – blant annet tilbyr de opplæring i data.  

Mikrokredittene deles for det meste ut i form av individuelle lån, men de har også tilbud om 

lån til solidaritetsgrupper. For å nå sitt varierte klientell, inkludert det fattigste segmentet av 

befolkningen, tilbyr ACODEP en rekke ulike lån - og sparetjenester. Lånene kan være så små 

som $20, men de kan og være på flere tusen dollar. ACODEPs programmer er dermed 

designet til å tiltrekke seg individer med ulik økonomisk bakgrunn.  

Institusjonen har 11 filialer fordelt på ulike byer, en låneportefølje på nesten 10,5 mrd 

amerikanske dollar, og de har over 41 000 klienter29. De fleste klientene finnes i urbane 

områder, og lånene går til detaljhandel, produksjon og tjenester. Man kan også ta opp lån til 

personlig konsum, blant annet til medisiner, dersom man har klart å spare seg opp en viss sum 

på en egen sparekonto. Denne sparinga fungerer også som en garanti for at klienten kan ta 

opp lån på opptil 50% mer enn verdien på sparekontoen. For lån opp til $1000 kreves en eller 

annen form for garanti eller kausjonist, for lån over det kreves pantelån, i for eksempel hus. 

Direktøren ved den enkelte filial har lov til å dele ut lån på opp til $600, i tillegg til å 

autorisere uttak av sparepenger og administrere pengeflyten på den enkelte filial. De ansatte 

                                                
27: Instituto Centroamericano Administracion de Empresas, INCAE. (Sentralamerikanske institutt for 

bedriftsadministrasjon). 
28 Global Partnerships er en amerikansk organisasjon som støtter mikrofinansielle prosjekter over hele verden for 

å hjelpe dem bekjempe fattigdom: www.globalpartnerships.org 
29 Mars 2004. Kilde: www.acodep.org 
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drar på besøk til klientene både før og etter at lån er delt ut, først for å evaluere behov og 

betalingsevne, deretter for å kontrollere at lånet brukes som oppgitt. 

Kravene institusjonen stiller for å dele ut lån er at man er mellom 18 og 60 år, har en bedrift 

som har vært etablert i mer enn 6 måneder, at man jobber i faste lokaler, og at man ikke har 

tilgang til lån i vanlig bank eller til andre kommersielle midler. 

De største utfordringene ACODEP ser ut til å stå overfor er å hevde seg i konkurransen med 

andre MFIer, å fortsette å vokse mens de samtidig beholder kvaliteten på sine programmer, 

den geografiske spredningen av klientene, klientenes akademiske nivå og de tradisjonelt høye 

produksjonskostnadene hos klientene, som samtidig ofte avslår teknisk opplæring. 

 

 

4.3.1 Effekter av ACODEP 

 

Ifølge Microfinance gateway, som benytter seg av CGAPs måte å evaluere fattigdom i et 

område på, så leverer ACODEP tjenester til et klientell som er temmelig likt den generelle 

nicaraguanske befolkningen i de områdene institusjonen opererer. Dette stemmer overens 

med institusjonens uttalte mål om å nå mikro -, små -, og mellomstore bedrifter ved hjelp av 

en stor variasjon i de finansielle tjenestene de tilbyr30. 

Dersom man deler den fattige delen befolkningen i Nicaragua i tre etter hvor fattige de er, vil 

det tilsi at ACODEP skulle ha en fordeling av sine klienter i hver av de tre gruppene på ca. 

33.3%. Hos ACODEP utgjør de fattigste av klientene 30,9%. Det betyr at ACODEP ikke når 

de fattige i like stor grad som de når de mindre fattige (Microfinance Gateway). En av 

årsakene til dette kan være at de krever at klientene allerede har en opprettet bedrift for å få ta 

opp lån, samt at de krever – om enn små – garantier for lån.  

Blant effektene av ACODEPs tjenester nevner klienter blant annet at de har får økte 

muligheter til å investere i bedriften både i redskaper og maskiner, samt å kjøpe varene de 

trenger til bedriften i større kvanta, hvilket er mer lønnsomt31. Slike investeringer øker 

bedriftenes avkastning, og klienter forteller om økte inntekter som følge av dette, med de 

ringvirkninger det kan ha for den enkelte klients livssituasjon. Andre effekter klientene av 
                                                
30 www.microfinancegateway.org/poverty/pat/acodep.html 
31 Disse resultatene er hentet fra en evaluering av ACODEP gjennomført av  SOCED, et nederlandsk 

investeringsfond som finansierer MFIer verden over, og NOVIB, en nederlandsk organisasjon for internasjonal 

bistand.: www.mixmarket.org/en/demand/demand.show.profile.asp?token=&ett=210 
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ACODEP har nevnt er de drar nytte av å ha blitt oppmuntret, og fått mulighet til, å spare. 

Tilgang til sparemuligheter kan gjøre det mulig for disse klientene å møte uforutsette utgifter. 

Selv om sparepengene i seg selv ikke skulle være nok til å dekke disse utgiftene, gir 

sparekontoen klientene den garantien de kanskje ellers skulle manglet for å ta opp et personlig 

lån. Dette gir økt trygghet for klientene. 

Blant de positive tingene klientene konkret nevner ved ACODEP er at kundebehandlerne er 

høflige og til å stole på, at behandlingen av søknader er rask og effektiv, at sparetilbudet er til 

stor hjelp, samt at de tar seg av de fattige. Blant de negative tingene klienter konkret nevner 

ved ACODEP er at rentenivået er for høyt (24-72%), samt at de var for strenge med 

tilbakebetaling: forlengelse av låneperioden er vanskelig å få, avdragsinnbetaling er hver uke 

fremfor hver måned og straffegebyrene på ubetalte avdrag er høy. 

 

 

4.4 Oppsummering 

 

Disse tre mikrofinansielle institusjonene er i utgangspunktet nokså forskjellige, den første 

drives av brukerne selv, tilbyr individuelle lån, og er økonomisk levedyktig, den andre drives 

av styresmaktene, tilbyr gruppelån, og er ikke økonomisk levedyktig, mens den tredje er en 

NGO som tilbyr både individuelle lån og gruppelån, og som baserer seg på donasjoner, 

hvilket i prinsippet betyr at den ikke er økonomisk selvstendig, og dermed ikke nødvendigvis 

levedyktig. SEWA og MEP har det felles mål å nå de fattige, og forbedre deres økonomiske 

situasjon og levestandard. Dette er også et mål for ACODEP, men de vil i tillegg tilby 

tjenester til de med litt flere økonomiske ressurser. Dette gjør alle tre både gjennom lån og 

sparing, i tillegg tilbyr SEWA forsikringer. Studier viser at brukerne hos alle de tre 

institusjonene har fått en viss bedring i inntekt, ikke nødvendigvis så store, men det har ført til 

en økt trygghet, og i visse tilfeller økt empowerment for klientene. Man har også sett en viss 

forbedring i levestandard, i det minste hos noen av klientene. I tillegg har det ført til en økt 

kontroll over egne ressurser. Alle tre tilbyr lån til folk som allerede har et levebrød, det kan 

innebære at de ikke når de aller fattigste i sine respektive land, men det ser ut til at SEWA her 

lykkes noe bedre i dette, ettersom kvinnene får lån med bakgrunn i de enkleste økonomiske 

aktiviteter, som for eksempel å selge frukt på gaten, hvilket i utgangspunktet ikke krever mye 

mer enn penger til daglig å investere i det man skal selge.   
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5 Metode  

 
 Formålet med kapittelet er å redegjøre for valg av metodisk tilnærming i oppgaven. Jeg vil 

også beskrive gjennomførelsen av feltarbeidet, for å vise hvordan dataene er blitt samlet inn 

og behandlet. I den sammenhengen vil jeg også redegjøre for de utfordringer jeg møtte i løpet 

av arbeidet med oppgaven, og hvordan jeg valgte å løse disse. 

 

 

5.1 Kvalitativ metode og casestudie 

 

Ved en kvalitativ metodetilnærming søker man å forstå sosiale fenomener ved å samle inn 

fyldige data om situasjoner og personer (Thagaard 2002). Kvalitativ forskning baserer seg på 

et vidt spekter av innsamlingsmetoder, som intervju, observasjon, og dokumentanalyse. Jeg 

benytter meg av de to førstnevnte for å skrive min oppgave. Observasjon er særlig egnet til å 

gi informasjon om personers atferd og hvordan de forholder seg til hverandre. 

Intervjuundersøkelser er egnet til å gi informasjon om personers opplevelser, synspunkter og 

selvforståelse. De som intervjues kan fortelle om hvordan de opplever sin livssituasjon, og 

hvordan de forstår sine erfaringer. Ettersom jeg i min første problemstilling ønsker 

informasjon om folks perspektiver på egen livssituasjon, valgte jeg derfor en kvalitativ 

metodetilnærming, fremfor en kvantitativ. Det som skiller disse to er i første rekke størrelsen 

på utvalget, nærheten til informantene og hvorvidt dataene man analyserer er tekst, som ved 

kvalitativ tilnærming, eller tall (Thagaard 2002). Jeg hadde knapt med tid og ressurser, og 

derfor ikke mulighet til å nå ut til det store antall informanter som kreves for å skrive en 

kvantitativ oppgave. Jeg mener uansett at en kvantitativ tilnærming, ved bruk av for eksempel 

standard spørreskjemaer, ville gitt for lite av den informasjon jeg var ute etter, og personlige 

synspunkter og viktige nyanser ville gått tapt. I tillegg til egne innsamlede data vil jeg benytte 

meg av en del sekundærlitteratur 

 

Et viktig mål i kvalitative studier er at forskningen skal oppfattes som troverdig og kunne 

bekreftes (Thagaard 2002). Troverdighet, eller reliabilitet, er knyttet til at forskningen utføres 

på en tillitvekkende måte. Ved kvalitative studier betyr dette at forskeren må argumentere for 
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troverdighet ved å redegjøre for hvordan dataene er blitt utviklet i løpet av 

forskningsprosessen. Dette vil også jeg gjøre i min oppgave, blant annet ved å klargjøre hva 

som er informantenes meninger, og hva som er mine egne tolkninger av datamaterialet. Dette 

skal overbevise leseren om kvaliteten på forskningen, og dermed også verdien av resultatene. 

Mens troverdighet altså er knyttet til fremgangsmåter for utvikling av data, er bekreftbarhet, 

eller validitet, knyttet til tolkningen av resultatene, og innebærer at forskeren forholder seg 

kritisk til egne tolkninger, og at andre forskere skal kunne komme fram til det samme 

resultatet (Thagaard 2002). Da må det i prinsippet finnes dokumentasjon for enhver tolkning 

av datamaterialet, ved at forskeren spesifiserer hvordan hun eller han kom frem til sine 

konklusjoner. Det gjøres ved å redegjøre for fremgangsmåter og relasjoner i felten.  

I tilknytning til dette er det viktig å være oppmerksom på ”falske sammenhenger”. I mitt 

tilfelle innebærer det at selv om en informant forteller om forbedringer i sitt velferdsnivå, kan 

det være andre årsaker til dette enn mikrokredittene, og dette er det viktig å oppdage, så jeg 

ikke tillegger mikrokredittene flere effekter enn det som faktisk eksisterer. På mitt feltarbeid 

var jeg interessert i de effektene lånene hadde vært med å skape – enten direkte eller indirekte. 

Jeg forsøkte å sikre meg mot falske sammenhenger ved å hele tiden understreke for 

informantene at jeg ville vite hvilke av de effektene de fortalte om de selv mente kom fra lån. 

Dette gjorde jeg blant annet ved å spørre direkte om hva lånet har gjort for dem, både positivt 

og negativt, om de mente de ulike effektene de fortalte om var effekter av lånet, og eventuelt 

hvorfor, eller om de trodde livet ville vært annerledes uten lånene. I tillegg stilte jeg spørsmål 

om livet før lånet, slik at jeg kunne sammenligne. Noen av effektene informantene fortalte om 

var utvilsomt et resultat av lånet, andre kan ha vært en kombinasjon av hendelser, men lånet 

så også da ut til å ha vært utslagsgivende, og derfor en viktig medvirkende årsak til de 

effektene informantene opplevde. Man kan aldri helt sikre seg mot slike falske 

sammenhenger, men jeg mener det er en støtte for mine resultater at jeg gjorde mange av de 

samme funnene som de undersøkelsene jeg skrev om i min analyseramme. 

 

Som forskningsstrategi har jeg valgt et såkalt casestudie. Yin definerer casestudie slik: 

 

“Case study is a strategy for doing research, which involves an empirical investigation of 

a particular contemporary phenomenon within its real life context using multiple sources 

of evidence” (Yin 1981; 1994, I Robson 2002, s: 178). 
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Som Yins definisjon viser, innebærer strategien ved casestudier gjerne at man samler 

informasjon ved hjelp av flere ulike metoder, blant annet intervju, observasjon, uformelle 

samtaler og dokumentanalyse, og dette styrker påliteligheten av analysen. Selv om det ikke er 

like vanlig, er det også er mulig å kun ha en eller få innsamlingsmetoder.  

 

Mitt case er altså mikrokredittprogrammene fra D-FRIF.  Enhetene kan være for eksempel 

individer, grupper, situasjoner eller organisasjoner, i mitt tilfelle er enhetene er lånekundene 

hos D-FRIF. Casestudier kan inkludere kvantitative data. Det er likevel kvalitative data, der 

fokus er på en eller noen få enheter og mange variabler, som er mest brukt (Robson 2002), og 

det er denne forskningsmetoden jeg anvender. Casestudier avgrenses i tid og rom, og tar 

hensyn til sammenhenger og kontekst, som varierer fra case til case (Andersen 1997). Jeg 

valgte strategien blant annet fordi jeg trengte å samle data fra flere ulike kilder for å få en 

omfattende kunnskap om relativt få enheter. Jeg mente det var nødvendig å fokusere på mer 

enn kun de svar informantene kunne gi meg gjennom intervjuer. For å forstå hvorfor 

informantene svarte som de gjorde, og hvorfor deres livssituasjon var som den var, måtte jeg 

se det hele i en større kontekst, ved å samle data om det samfunn de lever i, om deres kultur, 

om D-FRIF, og om samarbeidet mellom D-FRIF og klientene. 

 

Et spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med casestudier, er hvorvidt funnene er 

generaliserbare, det vil si om man kan overføre de funn man har gjort til andre situasjoner, 

slik at man kan forvente eller forutsi hvordan andre, liknende fenomener, vil være.  Men man 

må ikke forveksle generalisering fra casestudier med statistiske generaliseringer, som gjerne 

er basert på et stort utvalg og kvantitativ databehandling. Den analytiske generalisering man 

foretar ved casestudier innebærer en begrunnet vurdering av hvorvidt resultatene fra en studie 

kan brukes som rettledning for hva man kan forvente å finne i en annen studie (Kvale 1997). 

Denne type generalisering er basert på en analytisk sammenligning av forskjeller og likheter 

mellom de to situasjonene, og ved å spesifisere bevisene og gjøre argumentene eksplisitte, 

tillater forskeren leseren selv å gjøre seg opp en mening om generaliseringens holdbarhet.  

Jeg vil i utgangspunktet være forsiktig med å generalisere fra mitt casestudie om 

mikrokredittprogrammer ved D-FRIF til andre mikrokredittprogrammer, blant annet fordi 

utformingen av slike programmer som nevnt bør være kontekstavhengige, basert på 

karakteristikker ved det enkelte sted og lånekundene der. Men ettersom jeg også bruker 

empiri fra mikrokredittprogrammer fra flere land, i ulike verdensdeler, vil det gjøre meg i 

stand til å sammenligne disse med D-FRIF, og se etter likheter og forskjeller. Dersom 
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effektene av de ulike programmene peker i samme retning, øker det sannsynligheten for at 

resultatene er overførbare og kan gi kunnskap som kan overføres til andre sammenhenger og 

nye undersøkelser.  

 

 

5.2 Feltarbeidet  

 

Feltarbeidet ble gjennomført i byen El Alto i Bolivia fra august til oktober 2004. Gjennom 

hele feltarbeidet samarbeidet jeg med en venninne som også skulle skrive om mikrokreditter, 

men som skrev en sosialantropologisk oppgave, og vi gjennomførte intervjuene i fellesskap, 

men med hver vår intervjuguide. Før avreise hadde vi tatt kontakt med Den Norske 

Misjonsallianse i Norge, som vi visste var tilknyttet mikrofinansieringsprosjekter i Latin-

Amerika. De var blant annet med å starte Diaconia-FRIF (D-FRIF) i 1991. Misjonsalliansen 

var positive til vår forespørsel om å gjøre feltarbeid hos D-FRIF, og de satte oss i kontakt med 

direktøren av organisasjonen, Carlos Ross. Sammen med ham fant vi praktiske løsninger for 

hvordan vi kunne starte et samarbeide med D-FRIF. Senere, når vi hadde begynt vårt 

feltarbeid, forholdt vi oss mer til direktørene av de enkelte filialer vi var tilknyttet. 

 

Feltarbeidet har i stor grad gått ut på å intervjue D-FRIFs lånekunder, også kalt klienter. (Se 

vedlegg 1.)Vi gjorde 26 intervjuer av lånekunder, som ble gjennomført enten ved D-FRIFs 

kontorer, eller når vi oppsøkte klientene i deres bedrifter. I tillegg til disse intervjuene har vi 

også hatt formelle intervjuer og uformelle samtaler med ulike direktører og ansatte ved D-

FRIF. Disse fungerte også som nøkkelinformanter. Vi var tilknyttet to av organisasjonens fire 

filialer på El Alto, og fikk god kontakt med de ansatte der, som var til uvurderlig hjelp. 

Tilslutt har vi også vært til stede ved ulike møter i D-FRIF, både i organisasjonen sentralt, og 

i den ene av de to filialene vi samarbeidet med. Vi fikk også overvære informasjonsmøter 

med nye klienter, der de blant annet fikk vite hvordan organisasjonen arbeidet, hva som ble 

forventet av dem som lånere, og hvordan og hvorfor lån skulle tilbakebetales.   

Jeg har også brukt en del sekundærlitteratur, i form av forskningsrapporter, aviser, bøker og 

dokumenter. Litteraturen har blant annet handlet om mikrofinansiering og dens effekt, om 

lånere, og om mikrofinansieringsinstitusjoner. Jeg har benyttet meg av sekundærlitteratur for 

å styrke eller nyansere egne funn, og for å lære så mye om temaet som mulig. Det er viktig å 
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ha en viss kritisk holdning når man leser gjennom sekundærkildene, og ha i mente at de ble 

skrevet for andre formål enn ens egen forskning (Thagaard 2002). 

 

5.2.1 Intervjuene 

 

Formålet med et intervju er å få fyldig og omfattende informasjon om hvordan andre 

mennesker opplever sin livssituasjon, og metoden gir et særlig godt grunnlag for innsikt i 

informantenes tanker og følelser (Thagaard 2002), hvilket var viktig for meg sett i lys av 

problemstillingen. For å få best mulig forståelse av klientenes erfaringer med mikrokreditter, 

og det å være lånekunde, valgte jeg å gjennomføre delvis strukturerte intervjuer. Denne 

formen for intervju kalles i metodelitteratur for det kvalitative forskningsintervju (Kvale 

1997, Robson 2002). Det betød at rammene for hva jeg skulle spørre om var fastlagt på 

forhånd, og noen spørsmål var like for alle, slik at jeg skulle få informasjon om det jeg lurte 

på. Samtidig ønsket jeg at informantene skulle få prate relativt fritt innenfor de gitte temaer, 

og jeg kom med oppfølgingsspørsmål til det de pratet om. Slik ble ingen intervjuer helt like, 

men alle de faste temaene i min intervjuguide ble berørt.  

Det er viktig å forsøke å oppnå en viss fortrolighet med dem man intervjuer (Thagaard 2002), 

for slik å få mest mulig utfyllende informasjon. Dette opplevde jeg som en stor og spennende 

utfordring, ettersom de klientene jeg snakket med var Aymara - indianere, med en kultur og 

bakgrunn så annerledes enn min egen. Det er nødvendig å ha satt seg inn i den livssituasjon 

informantene har, for å kunne stille mest mulig relevante spørsmål, og ta opp temaer som 

informantene kan relatere seg til (Thagaard 2002). Det hadde jeg til en viss grad gjort på 

forhånd, ved å lese om forhold på El Alto og i Bolivia, om D-FRIF og om lånere av 

mikrokreditt. Det var likevel begrenset av informasjon tilgjengelig her i Norge om Aymara – 

indianernes kultur, og derfor var kundebehandlerne ved D-FRIF – som selv er Aymara – en 

viktig kilde til informasjon om kultur og skikker.  
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Intervjusituasjonen  

 

D-FRIF har to typer mikrokreditter. Det er boliglån, og bedriftslån. Jeg valgte å begrense 

utvalget til de som hadde tatt opp bedriftslån, både pga. tidspress under feltarbeidet, og fordi 

de spørsmålene jeg ønsket svar på var mest relevante for de som driver egen bedrift.  

Vi intervjuet eiere av ulike type bedrifter, med det til felles at de hadde tatt opp lån til 

driftskostnader, som å kjøpe maskiner, øke varebeholdningen eller utvide bedriftens areal. 

Utvalget har en bred variasjon i alder, og vi har intervjuet 11 menn og 13 kvinner, i tillegg til 

to ektepar. Vi ble introdusert for intervjuobjektene ved hjelp av de ansatte i D-FRIF.  De 

første to ukene ble det gjort ved at vi var stasjonert ved et av kontorene, og kundebehandlerne 

henviste klienter til oss når de kom for å søke nye lån, eller for å betale avdragene sine. 

Fordelen med denne måten å komme i kontakt med klientene på var at kundebehandlerne 

visste hvilke typer klienter vi var ute etter å snakke med. Vi syntes likevel ikke at det var 

ideelt å jobbe inne på organisasjonens kontorer. Klientene hadde ofte liten tid til intervjuer, de 

var kun innom for å betale avdrag. Men viktigere var det at vi fryktet klientene ikke var så 

åpne som de ville vært hadde de blitt intervjuet andre steder. Dette viste seg senere å stemme. 

Likevel, de første intervjuene inne på kontoret fungerte som en test av min intervjuguide, og 

jeg gjorde flere endringer og tilpasninger av den som følge av erfaringer jeg gjorde meg disse 

to første ukene. Gjennom resten av feltarbeidet intervjuet vi folk i deres bedrifter. Denne 

intervjusituasjonen var mer naturlig. Intervjuene ble lengre, mer omfattende, og folk virket 

mindre stressede. Vi tok pause når det kom kunder. Vi erfarte at det var lettere å få folk til 

også å snakke om negative sider ved det å være lånekunde, og ved D-FRIF.  

 

Vi opplevde folk fra La Paz og El Alto som ganske reserverte. De snakket sjelden til oss hvis 

ikke vi tok kontakt først. Denne tilbakeholdenheten kunne vi også til en viss grad merke i 

intervjusituasjonen, særlig i begynnelsen av et intervju. Selv om de fleste virket avslappa når 

vi intervjuet dem, var mange reserverte, og svarte ganske knapt. Vi følte derfor at noen av 

intervjuene ble for korte, og at vi ikke kom så tett inn på informanten som vi kunne ønske. 

Fordelen med en viss tilbakeholdenhet var at vi følte at folk svarte på det vi spurte om, 

fremfor å prate i vei om ting som kanskje ikke var relevante, og vi hadde dermed hele tiden en 

viss kontroll med at intervjuet tok den retning vi ønsket. Vi var likevel heldige også å møte 

flere som likte å prate med oss, og som villig fortalte om seg og sitt liv. Dette kunne gi 

intervjuer på over en time, hvor vi fikk masse verdifull informasjon. Generelt virket det som 
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om de fleste informantene åpnet seg mer og mer i løpet av intervjuet. Mange var trivelige og 

ba oss komme igjen. Selve temaet, mikrokreditter, var folk interesserte i å prate om, og det 

virket ikke som om spørsmålene våre på noen måte ble tatt ille opp, til tross for at de berørte 

relativt personlige temaer, som økonomi, personlig velferd og velvære. Det virket som om 

folk ble mer positivt innstilte når de hørte at vi var norske. En av årsakene til det kan være at 

Den Norske Misjonsallianse, i tillegg til å ha vært med å starte D-FRIF, har flere prosjekter på 

El Alto, blant annet støtte til skoler, og til sykehusdrift. 

Selv om vi ikke intervjuet folk på kontoret lenger, var vi fortsatt avhengige av at 

kundebehandlerne presenterte oss for klientene. Dette var i utgangspunktet en uventet, og ikke 

helt ønskelig situasjon, vi ville helst ha nærmet oss og presentert oss for intervjuobjektene 

selv. Det ble fort tydelig for oss at dette ikke var mulig. El Alto er en by i stor årlig vekst, på 

grunn av migrasjonsstrømmen fra landsbygda. Derfor er det mange steder ikke gatenavn, og 

det finnes ikke kart over byens utkantområder, der mange av klientene bor. Det ble dermed 

umulig for oss å finne frem til klientene. Selv kundebehandlerne, som bodde på El Alto og 

hadde vært på besøk hos alle klientene, kjørte seg ofte vill. Som nevnt er dessuten mange av 

El Altos innbyggere reserverte og skeptiske overfor fremmede, særlig utlendinger, og ville 

mest sannsynlig ikke latt seg intervjue dersom vi hadde kommet alene. Vi merket også denne 

reservasjonen når vi kom med ansatte fra D-FRIF, men når de introduserte oss, så var det 

nesten ingen som sa nei til å la seg intervjue. For at ikke svarene vi fikk skulle påvirkes av 

nærværet til ansatte i D-FRIF, sørget vi alltid for å gjennomføre intervjuene uten deres 

tilstedeværelse. 

 

 

Språk, båndopptaker, og transkribering 

 

Vi startet alltid intervjuet med å introdusere oss. Vi forklarte at vi var studenter som var der 

for å lære om mikrokreditter, og at vi skulle bruke informasjonen i en universitetsoppgave. 

Intervjuene ble gjennomført på spansk, få av dem vi møtte i Bolivia pratet engelsk. Vi kan 

begge spansk etter blant annet universitetsopphold i utlandet. I tillegg har jeg semesteremne i 

spansk fra universitetet i Oslo. Vi opplevde språket som en utfordring i begynnelsen, ettersom 

intervjuobjektene gjerne snakket en form for spansk som var uvant for oss - den var blant 

annet iblandet en del ord og uttrykk på aymara. Mange Aymara – indianere prater aymara til 

vanlig, og ikke alle mestrer spansk like godt. Jeg synes likevel at språkproblemene løste seg 
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greit: de vanligste ord og uttrykk lærte vi oss, og når vi forklarte intervjuobjektet at vi var noe 

ustøe i spansk gav alle, med unntak av én, oss tillatelse til å bruke båndopptaker. Fordelen ved 

å bruke båndopptaker var at alt som ble sagt ble bevart, og vi kunne konsentrere oss om 

informanten. Men det er viktig å være var for hvordan informanten reagerer på 

båndopptakeren, og slå den av om informanten ønsker det (Thagaard 2002). Vi forsøkte så 

godt det lot seg gjøre å holde opptakeren utenfor synsvidde i løpet av intervjuet, så ikke 

informanten skulle bli distrahert eller føle ubehag. Den så imidlertid ikke ut til å plage folk.  

Å bruke båndopptaker opplevde vi å være til stor hjelp. Forskjellen mellom mengde data vi 

satt igjen med etter et intervju med båndopptaker, og det ene intervjuet vi gjorde når vi ikke 

fikk bruke opptaker, var stor. En av årsakene til det var at når vi brukte opptaker kunne begge 

konsentrere seg om informanten, og om å komme med oppfølgingsspørsmål, fremfor å 

konsentrere seg om å ta notater. Opptakene leverte vi med jevne mellomrom til en boliviansk 

kvinne som underviste nordmenn i spansk i huset til Misjonsalliansen, hvor vi bodde. For et 

lite vederlag transkriberte hun intervjuene for oss. Disse transkriberingene viste seg å bli mye 

mer nøyaktige enn de vi forsøkte å gjøre selv, ettersom vi ikke alltid klarte å få med oss alt 

som ble sagt på opptakene. Når det var ord og uttrykk på aymara som vi ikke forsto, hjalp hun 

oss dessuten å oversette disse. Å få intervjuene transkribert av en som kunne språket bedre var 

i tillegg meget tids- og arbeidsbesparende for oss, og dette har gjort at jeg har kunnet begynne 

å skrive på oppgaven mye tidligere enn jeg ellers ville har gjort, mens feltarbeid og inntrykk 

fortsatt var ferskt i minnet. Faren ved å levere fra seg intervjuer for å transkriberes av andre, 

er blant annet at det kan slurves med transkriberingen. Vi sammenlignet imidlertid flere av 

opptakene med transkriberingene, og oppdaget ingen uregelmessigheter. En annen ulempe er 

at den som transkriberer ikke var i intervjusituasjonen, og av den grunn kan gå glipp av 

nyanser i svarene. Vi opplevde likevel at disse ulempene ble oppveid av nøyaktigheten og 

detaljene i transkriberingene. Jeg førte dessuten feltarbeidsdagbok gjennom hele oppholdet, 

hvor jeg også skrev ned mange tanker og opplevelser rundt intervjuene, og på den måten fikk 

jeg bearbeidet og notert viktige poeng, selv om jeg ikke transkriberte mine egne intervjuer. 

 

 

5.2.2 Observasjon 

 

Observasjon innebærer at forskeren er til stede i de situasjonene hvor informantene utfolder 

seg, og systematisk iakttar hvordan personene handler. Metoden er spesielt godt egnet til å 
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studere relasjoner mellom mennesker, fordi forskeren kan fokusere på hvordan enkeltpersoner 

forholder seg til hverandre i sosiale situasjoner (Thagaard 2002).  

Av sikkerhetshensyn, og av mangel på egnede bomuligheter, valgte vi å bo i 

Misjonsalliansens hus i La Paz, fremfor oppe på El Alto. Det optimale ville muligens vært å 

leve så nært informantene som mulig, for bedre å forstå deres hverdag, men min tid i Bolivia 

var begrenset, informantene var spredt over store deler av El Alto, og det var først og fremst 

deres livssituasjon som lånekunder jeg var interessert i. Derfor tror jeg ikke at det var 

avgjørende for mine observasjoner, hvorvidt jeg bodde på El Alto eller ikke. Jeg observerte 

inne på D-FRIFs kontorer både ved å overvære interne møter, observere ved møter med 

klientene, og ved å se på samhandlingen mellom klientene og kundebehandlerne de møtte på 

kontoret. I tillegg ble vi tatt med ut til klienter, og fikk observert dem sammen med 

kundebehandler i egen bedrift, og etter at kundebehandler hadde reist sin vei. Jeg opplevde at 

ved å observere informantene i løpet av et lengre intervju fikk med meg mye uuttalt 

informasjon, både om hvordan de bodde - mange hadde sin bedrift hjemme hos seg, og det 

hendte også at vi fikk møte familiemedlemmer og venner –, hvordan folk reagerte ulikt på 

våre spørsmål, og hvordan de oppførte seg overfor to utenlandske jenter. Dette var med å 

skape et helhetsinntrykk utover de konkrete svarene vi fikk på våre spørsmål. 

 

 

5.2.3 Døråpnere og nøkkelinformanter 

 

Vår avhengighet av D-FRIFs ledelse, og kundebehandlere for å bli introdusert for 

lånekundene gav dem status som såkalte døråpnere under vårt feltarbeid. Døråpnere er 

personer som - på grunnlag av innflytelsen de har i et miljø - kan bistå en forsker med å skaffe 

tilgang til de informanter og situasjoner hun eller han ønsker å studere (Thagaard 2002). Det 

er viktig at forskeren er klar over den innflytelse en døråpner kan ha på datamaterialet, 

ettersom det er døråpneren som ”velger” hvem forskeren skal introduseres for. Forskeren må 

være bevisst på at døråpnere kan ha interesse av å styre eller kontrollere den informasjonen 

forskeren får tak i, blant annet fordi de kan ønske at deres organisasjon eller samfunn skal 

fremstilles på en mest mulig fordelaktig måte (Hammersley og Atkinson 1995). Av den grunn 

var jeg opptatt av at ikke D-FRIF skulle presentere oss for bare ”solskinnshistoriene”, det vil 

si de klientene som hadde mest positivt å si om organisasjonen, som hadde hatt størst suksess 

med lånet, og som alltid betalte i tide. Vi gjorde det klart for organisasjonen at vi ønsket å 
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snakke med folk med alle slags erfaringer, og intervjuene vi gjorde tyder også på at dette 

skjedde. Utvalget vårt består av klienter med varierte opplevelser, og høyst forskjellige 

livssituasjoner, og de hadde både positive og negative erfaringer med D-FRIF.  

 

Ettersom de også gav oss mye kunnskap om El Alto, om Aymarakulturen, og ikke minst om 

mikrokreditter og D-FRIF, fungerte de ansatte også som såkalte nøkkelinformanter for oss 

under hele oppholdet. Dette er informanter som forskeren opparbeider et personlig forhold til, 

og som gir forskeren spesielt mye innsikt (Wadel 1991, i Thagaard 2002). Vi tilbrakte mange 

timer med de ansatte ved de to filialene, og hadde flere uformelle intervjuer og samtaler både 

over luncher, og på kontorene. Vår viktigste nøkkelinformant var Clemente Siñani, direktøren 

ved den filialen vi var i seks av de ti ukene vi var i felten. Han var den som oftest tok oss med 

ut til klientene, og ble den vi tok mest kontakt med når det var noe vi lurte på eller trengte for 

å gjennomføre arbeidet. Vi hadde flere uformelle samtaler, og også et lengre formelt intervju 

med ham.  

 

 

5.2.4 Å være to sammen på feltarbeid 

 

Jeg opplevde at det å ha en samarbeidspartner på feltarbeidet var til stor hjelp. Fordelene var 

mange. For det første gjorde det oppstartsfasen på El Alto lettere. Jeg var mer avslappet enn 

jeg ville vært om jeg hadde vært alene, og dermed klarte jeg å tenke mer konstruktivt rundt 

hvordan intervjuer og samarbeidet med D-FRIF best kunne utføres. Dessuten var det nyttig 

faglig sett å ha en å ha kollokvier med, vi diskuterte problemstillinger, intervjuguider og 

spørsmålsformuleringer. Thagaard (2002) påpeker at å være flere forskere sammen om et 

prosjekt kan styrke forskningens reliabilitet ved at man diskuterer beslutninger i 

forskningsprosessen, som for eksempel hvordan man samler inn data. Selv om vi tar ulike fag 

vil deler av det stoffet min venninne samlet inn kunne være relevant for min oppgave, derfor 

valgte vi også å gjennomføre intervjuene sammen. Det gjorde intervjuene mer detaljerte, både 

fordi vi kom med ulike oppfølgingsspørsmål, og fordi vi kunne hjelpe hverandre med språket 

underveis i intervjuet, enten det gjaldt å formulere seg, eller å forstå. En annen stor fordel ved 

det å være to gjaldt sikkerhet. På El Alto er fattigdommen stor, og man har problemer med 

økende kriminalitet. Kvinner vi snakket med gikk ikke ut etter mørkets frembrudd, og vi ble 

advart mot å ferdes der oppe etter klokken åtte på kvelden. Derfor følte jeg det som en 
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trygghet å være to når vi reiste rundt på El Alto. I tillegg har det vært stor politisk uro i 

Bolivia de senere år. Dette innebærer at det ofte er blokkader, streiker og demonstrasjoner, 

særlig på El Alto der mange fattige arbeidere bor. Vi ble flere ganger advart mot å reise fra La 

Paz til El Alto, vi møtte blokkader når vi forsøkte, og ved en anledning opplevde vi også at 

det ble kastet steiner mot bussen vi satt i. Selv om jeg aldri følte meg direkte truet, var det 

godt å være to. 

En ulempe ved at vi var to var at begge hadde en del spørsmål vi gjerne ville ha stilt, 

og dette kunne gjøre intervjuene vel lange for de som hadde dårlig tid. Dermed ble noen litt 

utålmodige, og vi ble stressa. Det er meget uheldig i en intervjusituasjon der man ønsker å få 

så mye informasjon fra intervjuobjektet som mulig. Vi søkte å unngå dette ved blant annet å 

gjøre det klart for informantene på forhånd hvor lang tid intervjuet kunne komme til å ta, og 

ved å ta pauser i intervjuet når informantene fikk kunder. Ifølge kundebehandlerne hos D-

FRIF var mange av klientene uvant med å prate med utlendinger, og noen kunne føle seg 

underlegne europeere. Vi kunne av og til få inntrykk av at intervjuobjektet svarte det de 

trodde vi ville høre Å bli intervjuet av to utlendinger kan ha vært en litt ubehagelig situasjon 

for noen, og kunne virket mindre truende, hadde jeg kommet alene.  

 

 

5.3 Tolkning av datamaterialet 

 

Tidlig i analysen har jeg forsøkt å sammenfatte informasjon om de viktigste temaene som 

kom til syne i materialet, enten det var i intervjuer, notater fra observasjoner jeg gjorde, eller 

fra uformelle samtaler. Dette er hva Kvale (1997) omtaler som fortetting av mening, og 

hensikten er å lette analysen ved å sammenfatte det man mener er essensen i teksten. 

Dette vil nødvendigvis innebære tolkninger fra en forskers side, og det er derfor nødvendig 

med kommenterer av disse tolkningene underveis. Jeg vil søke å nærme meg informantenes 

mening så godt jeg kan, men jeg er klar over at jeg likevel vil legge føringer på 

meningsinnholdet, ettersom det blir mine tolkninger av hva jeg tror informantene sier. 

Samtidig med slik sammenfatning av meningsinnholdet kan teksten deles inn i kategorier med 

begreper som indikerer innholdet i kategoriene. Ved hjelp av kategorisering kan informasjon 

om samme temaet samles i en kategori, slik at store datamengder sammenfattes til 

oversiktlige enheter. Enhetene bidrar til at forskeren gjennom analysen lettere kan identifisere 
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relevante konsepter, og eventuelle mønstre eller tendenser i materialet, (Thagaard 2002). Slik 

systematisering av data inn i kategorier kalles for koding, fordi de begreper man setter på 

kategoriene kalles for kodeord. Ettersom jeg allerede hadde fått mine intervjuer transkribert i 

løpet av feltarbeidet kunne jeg tidlig begynne kodingen av egne data. Jeg hadde utarbeidet en 

del kategorier under arbeidet med min intervjuguide i forkant av feltarbeidet. I tillegg har 

interessante temaer og mønstre kommet til syne i løpet av feltarbeidet, og dannet nye 

kategorier som jeg har vurdert som relevante, og tatt med i kodingen. Kodeprosessen har 

således vært en interaksjon mellom min egen forforståelse av emnet, og tendenser i 

datamaterialet. I tillegg har jeg foretatt endringer i kodingen under analysen, ettersom arbeidet 

med datamaterialet har påvirket min forståelse av temaet, og skapt behov for nye kategorier, 

eller nyanseringer av allerede eksisterende kategorier. 

Kvalitativ analyse vil som oftest i større grad enn kvantitativ være preget av forskerens 

forståelse av datamaterialet. For å understreke informantenes meninger vil jeg derfor i 

analysen benytte meg av en del av informantenes sitater. Disse er selvfølgelig tatt ut av en 

sammenheng, og blir dermed også en del av mine tolkninger, så jeg vil forsøke å klargjøre 

mine tolkninger for leseren underveis gjennom hele analysen. 

 

 

5.4 Oppsummering 

 

I dette kapittelet har jeg gjort rede for mitt metodevalg, beskrevet hvordan jeg har 

gjennomført mitt feltarbeid, og hvordan jeg valgte å løse de problemene jeg møtte på 

underveis. Et av disse problemene, som kanskje kan ha størst betydning for troverdigheten av 

mine funn, var hvorvidt det påvirket informantenes svar at vi ble introdusert for dem av D-

FRIF. Jeg mener at dette ikke har hatt noe stor effekt på mine funn, ettersom informantene 

også snakket om negative opplevelser med D-FRIF, samt at vi så forskjeller på de svarene vi 

fikk ved de få intervjuene vi gjorde inne på kontoret den første uken, og de svarene vi fikk på 

resten av feltarbeidet, når vi gjennomførte intervjuene ute, uten D-FRIF til stede.  

Tross noen problemer har jeg i løpet av feltarbeidet fått mye detaljert materiale jeg kan bruke. 
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6 Effekter av mikrokreditter på El Alto  

 
I dette kapittelet skal jeg svare på problemstillingen om hvorvidt mikrokreditter fra D-FRIF 

har ført til en subjektiv opplevelse av forbedret velferd blant informantene.  
Jeg skriver først kort hvem informantene er, hvordan de lever, og hva som har gjort dem til 

lånekunder, og dermed til mine informanter. Dette er ment som en bakgrunn, og vil trekkes 

inn tematisk underveis i analysen. Jeg vil svare på problemstillingen ved å belyse hva slags 

effekter lånet har hatt på informantenes liv, om og hvordan de mener deres liv er blitt påvirket 

- og eventuelt forbedret - av det å være lånekunde. Jeg vil hele tiden trekke frem individuelle 

forskjeller med hensyn til hvordan informantene opplevde effektene, og drøfte mulige årsaker 

til disse forskjellene. Jeg har valgt å dele de effektene jeg fant inn i 3 kategorier: økonomiske 

effekter, mer indirekte effekter som følge av de økonomiske, samt psykologiske effekter. 

 

Hva en subjektiv følelse av forbedret velferd innebærer er, som setningen indikerer, avhengig 

av øyet som ser. Men med utgangspunkt i faglitteratur og andre oppgaver som er skrevet om 

relaterte temaer, i tillegg til informasjon jeg har skaffet meg om livet på El Alto gjennom 

litteratur og egne pilotstudier, så har jeg i mine intervjuer valgt å konsentrere meg om visse 

indikatorer som jeg mener er relevante for å få et inntrykk av informantenes opplevelser av 

eget velferdsnivå og en eventuell forbedring av dette. I tillegg til å se på inntekt og konsum, 

mener jeg at å studere helse, ernæring, selvtillit og følelse av trygghet og maktesløshet blant 

informantene før, under og etter lån, kan være relevant for å indikere hvorvidt de selv føler de 

har oppnådd, eller er i ferd med å oppnå, forbedret velferd. Mine semistrukturerte 

intervjuguider har i tillegg gitt rom for å få frem alternative tolkninger som mine informanter 

eventuelt måtte ha, om hva velferd er for dem. 

 

 

6.1 Hvilke effekter mikrokreditter fra D-FRIF har, i henhold til 

informantene på El Alto 

 

”Moralsk sett er vi roligere. Vi har det enklere med hensyn til våre faste utgifter, man må 

jo betale lys, vann, og her har vi også fått det bedre, vi bekymrer oss ikke så mye lenger. I 

kostholdet har vi fått det litt bedre, før hadde vi restriksjoner på kjøtt og kylling, så det 
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[lånet] har hjulpet oss mye, det har hjulpet. Det er roligere også fordi vi kan regne med 

mer penger, vårt overskudd steg med lånene. Vi har litt mer varer, så vi kan selge litt mer, 

og da tjener vi litt mer. Så vi forbedrer vår økonomiske posisjon i alle betydninger av 

ordet.” (Kvinne, 58, veverske.)  

 

Mine informanter jobber innen handel, produksjon eller tjenester. Felles for dem alle er at de 

er selvsysselsatte, og har sin egen mikrobedrift, dette er et kriterium for å få lån hos D-FRIF, 

med mindre det er snakk om boliglån. Dette betyr at mine informanter ikke er de aller 

fattigste på El Alto, men det er viktig å påpeke at det her er snakk om grader av fattigdom. 

Det finnes beboere på El Alto som lever i ekstrem fattigdom, og mangler grunnleggende ting, 

som mat, klær og/eller bolig, og mine informanter er ikke blant disse. Det betyr likevel ikke at 

de er velstående, de fleste karakteriserer seg selv som fattige, mange lever i perioder fra hånd 

til munn, og under meget enkle kår. De har alle lange arbeidsdager, oftest mellom 12 og 15 

timer, for å klare å skape sitt levebrød, og for samtidig å tjene nok til å klare sine månedlige 

avdrag has D-FRIF. Inntrykket er at de må jobbe lange dager ikke bare fordi de er fattige, men 

også fordi konkurransen er så stor i byen, slik at salget er begrenset. Selgerne er mange, 

kjøperne få og kjøpekraften lav. I tillegg sliter mange på El Alto – også mine informanter – 

med de mange streiker og blokkader, som særlig har blusset opp de siste tre årene, og som 

fører til at salget stuper, og at de i perioder må stenge bedriften sin.  

 

Jeg har gjort intervjuene mine ved to av D-FRIFs filialer, som ligger i ulike bydeler på El 

Alto. Den nyeste av D-FRIF sine filialer, Villa Bolivar, ligger i en relativt ny bydel, bestående 

av mange 1. og 2. generasjons immigranter fra landsbygda. Flere av de som lever i dette 

nabolaget og sogner til kontoret på Villa Bolivar, lever under meget enkle kår, ikke alle har 

innlagt vann eller strøm, og gatene mangler navn, ettersom de er så nye. Mange av klientene 

ved dette kontoret er relativt nye bankkunder. Det eldste av de to kontorene ligger i en eldre 

bydel, Juan Pablo II der beboerne virker mer veletablerte, og gjerne har drevet sine bedrifter i 

årevis. Dette gjelder også mine informanter der, flere av dem er gamle klienter av D-FRIF, 

med mange lån bak seg. Det var her vi traff vårt utvalgs mest bedrestilte klienter, med tanke 

på inntekt. Informantene varierer med hensyn til hvor mye utdanning de har, noen har kun 

noen få år på barneskole, noen har fullført videregående, og et par har tatt høyskole- eller 

universitetsutdannelse. Hvorvidt forskjeller mellom informantene – enten det gjelder type 

bedrift, bosted, antall lån, utdannelse eller andre ting - kan ha noe betydning på deres 

eventuelle opplevelse av forbedret velferd, vil jeg komme tilbake til i løpet av analysen.  
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Når man tar opp lån ved D-FRIF som ikke er til bygging eller kjøp av tomt eller hus, så er det 

lån som investeres i bedriften. Da kjøper klientene gjerne maskiner eller redskaper, de kjøper 

store kvanta av varer de trenger til bedriften sin - enten det er tømmer, stein eller matvarer, 

ettersom dette gir en billigere stykkpris og lavere transaksjonskostnader - eller de øker 

utvalget eller arealet i butikken – jo flere ting de har å selge, jo større er mulighetene for et 

salg, og folk kommer til de butikker der de vet utvalget er størst. Det er ikke uvanlig å kunne 

ta en telefonsamtale eller fotokopiere på samme sted som man kjøper brød. Uten disse lånene 

ville ikke informantene hatt muligheter til å gjøre investeringer av den størrelsen som de gjør. 

 

 

6.1.1 Økonomiske effekter og betydningen for informantenes subjektive opplevelse av 

velferd 

 

Det er de økonomiske effektene som kanskje er enklest å oppdage når man leter etter effekter 

av mikrokreditter. Dette er nok i mange tilfeller de effektene som er mest merkbare og 

kanskje mest ønskelige for lånekundene selv også. Det var først og fremst de økonomiske 

fordelene informantene fortalte om når jeg ba dem kort nevne fordeler ved det å være 

lånekunde hos D-FRIF. Når lånet fra D-FRIF ble investert i bedriften, enten det var i mer 

variert vareutvalg, større butikk, innkjøp av varer en gros, eller nyere, mer moderne maskiner 

og redskaper, så skapte dette muligheter for større produktivitet og økt salg. I tillegg til økt 

avkastning og mindre utgifter for bedriften førte dette også til økt inntekt kunne flere av 

informantene fortelle. Denne økte inntekten ble sin tur investert videre i bedriften, eller kom 

lånetakeren og hans eller hennes familie til nytte på andre måter, dette kommer jeg tilbake til 

senere i kapittelet.  

Noen av informantene kunne fortelle om en økt variasjon i inntektsgrunnlaget og 

dermed sikrere inntekt, enten ved at de investerte overskuddet etter det opprinnelige lånet, 

eller at de investerte nye lån, i tilleggsaktiviteter, -produkter eller – tjenester, eller inntok nye 

markeder. Eksempler jeg så på slike tilleggsinvesteringer blant mine informanter var å starte 

flere butikker, kjøpe minibuss eller kjøpe og leie ut butikklokaler. For informantene betydde 

dette at de kunne føle seg tryggere på at de på en eller annen måte ville få inn nok penger til å 

brødfø familien, samt til å betale de månedlige avdragene til D-FRIF. 
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”- Hva har vært de mest merkbare effekter i ditt og din families liv etter lånene? 

Jeg vil si denne minibussen vi har kunnet kjøpe oss, for aldri hadde jeg trodd jeg ville ha 

en slik. Og jeg hadde ikke trodd jeg ville fått meg et hus heller. Som jeg sa, jeg hadde 

ingen penger, men nå har jeg litt overskudd, og slik har jeg skaffet det.” 

(Mann, 34, lager og selger smykker i egen butikk. Minibussen ble kjøpt for å variere 

inntektsgrunnlaget, en ansatt kjører passasjerer mellom La Paz og El Alto)  

 

Det er viktig å understreke at ikke alle opplevde de økonomiske effektene like tydelig, og at 

de effektene informantene faktisk opplevde, ofte var små. Noen opplevde ikke økt inntekt i 

det hele tatt. En av informantene, en skredder, oppgav grunnen til å være stort tilbud og lite 

etterspørsel, som førte til lave priser og lite salg. Likevel virket det som om mange forventet 

at inntekten ville stige, selv om det enda ikke hadde skjedd. Antall lån de hadde tatt opp så ut 

til å kunne ha betydning her. For eksempel vil førstegangslånere behøve både mer tid og flere 

lån før de ser fruktene av dette i form av en generell inntektsøkning. Mitt inntrykk er at de 

som har lånt flere ganger fra D-FRIF mener de har fått en bedre og mer stabil økonomi. I 

tillegg spiller også den enkeltes utgangspunkt en viktig rolle. De som hadde en del ressurser 

fra før kunne lettere investere sine lån i inntektsgenererende tilleggsaktiviteter enn de som 

kun har det mest grunnleggende for å drive en bedrift, og kanskje mangler viktige maskiner, 

for eksempel. Ikke alle informantene hadde anledning til å ta opp lån for å investere i en 

ekstra minibuss, de hadde mer enn nok arbeid med å få sin hovedgeskjeft opp og gå, og 

brukte sine små lån på denne. 

  En annen viktig økonomisk effekt av mikrokredittene fra D-FRIF er at det gav 

informantene mulighet for å spare seg opp litt penger. Hovedgrunnene som ble nevnt for at de 

ønsket å spare var at de ville sikre seg mot uforutsette utgifter eller ulykker, samt spare til 

barnas utdannelse eller til hus. Mitt inntrykk er at sparingen ikke skjedde regelmessig, fordi 

inntektene i deler av året var så små at det ofte var vanskelig å sette penger til side. Og mange 

klarte ikke spare noe i det hele tatt. Dette var en kilde til bekymring, ettersom de da ikke har 

noe sikkerhetsnett dersom noe skulle skje. Et annet inntrykk er at folk ikke stolte på de 

tradisjonelle bankene – mange av de som tar opp mikrokreditter gjør jo det nettopp fordi de 

tradisjonelle bankene ikke vil godkjenne dem som kunder. Og ettersom D-FRIF er en NGO, 

som i Bolivia ikke har tillatelse til å oppbevare sparepenger, valgte folk å spare på andre 

måter. Enten ved å oppbevare penger hjemme, ved å investere i håndfaste verdier, som tomter 

eller verdisaker, eller ved å få satt inn gulltenner som trekkes dersom det oppstår uventede 

utgifter. Sistnevnte er regnet som en sikker investering, ettersom gull ikke taper sin verdi, og 
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gulltenner er vanskelig å stjele. Å ha gulltenner er dessuten statussymboler i Bolivia. Å spare 

seg opp penger eller verdier kan være den eneste form for forsikring folk har. D-FRIF tilbyr 

ikke forsikringer, slik mange andre MFIer gjør, og et fåtall av informantene mine hadde 

forsikringsordninger. De av mine informanter som hadde det så ut til å være de desidert mest 

velholdte. Dersom man i Bolivia er så heldig å ha fast arbeide har man rett på 

forsikringsordninger gjennom jobben, men ettersom mine informanter jo er sine egne 

arbeidsgivere, og mange av dem jobber i uformell sektor, hadde de ikke råd eller tilgang til 

slike ordninger. Den eneste form for forsikringsordninger D-FRIF tilbyr er en 

gjeldssletteordning for familien til lånetakeren dersom denne dør, eller en halvering av gjelda 

dersom lånetakerens ektefelle dør. 

 

”Ja, vi har fått det bedre ved hjelp av lånene fra Diaconia, det har hjulpet oss mye. Det har 

gjort det lettere for oss å starte en bedrift, og en bedrift til, for av og til klarer man seg 

ikke, så når det ikke går bra med veveriet, da selger jeg sølvsmykker. Så det har hjulpet 

meg mye, lånet. […] Derfor kommer vi hit [til D-FRIF], de har gitt oss muligheten, så vi 

kommer hit fordi vi stoler på dem. De har gitt oss mange muligheter til å forbedre våre 

liv, fremfor alt økonomisk.” (Kvinne, 58, veverske.)  

 

Det å skylde penger til en låneinstitusjon i et land som Bolivia, der inntektene er såpass små 

og usikre, var en kilde til betydelige bekymringer for mange av informantene. På spørsmålet 

om hva som var den mest merkbare effekten av lånene - der de fleste oppgav positive effekter, 

særlig forbedret økonomi - svarte en risselger og en bokhandler at bekymringer var den mest 

merkbare effekten av lånet. I tillegg til sesongbetonte inntekter og politiske uroligheter som 

hindrer salg, er det et problem at lånene må taes opp i amerikanske dollar, og at store 

endringer i dollarkursen gjør at folk ikke alltid har oversikt over hvor mye de må betale fra 

måned til måned, samt at de til tider må betale mer enn planlagt for et lån, når dollaren stiger i 

kurs. D-FRIF ble i tillegg kritisert for at de sjelden er villige til å gi betalingsutsettelser - 

mangel på salg, eller på kollektivtransport til D-FRIF sine kontor på grunn av streik er for 

eksempel ikke grunn god nok -, og for hver dag som går etter avdragsfristen plusses 1 

amerikansk dollar på lånet i straffegebyr. Dermed vet lånetakerne at det er meget viktig å ha 

avdragspengene i tide. Dette førte til at nesten samtlige av mine informanter fortalte at de 

jobbet hardere og har lengre dager nå enn før lånet, ettersom de er nødt til å tjene nok til 

avbetalingene, i tillegg til deres vanlige utgifter. 
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”Når det finnes arbeid sier vi at det ikke finnes bekymringer. […] Når barna blir syke, 

eller det er streik, så svekker det oss, og det setter oss i fare, for man får ikke solgt noe. 

Dette bekymrer oss når vi har lån.” (Mann, 38, steinhugger)  

 

 Likevel sier informantene at det er verdt det harde slitet, for i lengden, når lån og renter er 

tilbakebetalt, så vil fruktene av deres arbeid vise seg. Da vil det økte overskuddet som hos 

noen av dem enn så lenge forsvinner i låneavdrag, komme dem selv til gode. Det er av 

naturlige årsaker særlig fleregangslånerne som har sett dette. Det faktum at de fleste 

planlegger å ta opp enda flere lån når de vel har tilbakebetalt det pågående, tyder på at de har 

tro på at de vil merke positive effekter av lånet i lengden, selv om de akkurat nå må jobbe 

hardt, og føler ansvaret ved å ha gjeld som tungt 

Hvorvidt og hvordan informantene merket disse ulike økonomiske effektene så ikke 

bare ut til å bli påvirket antall lån og den enkeltes økonomiske utgangspunkt, som jeg nevnte 

over. Også bosted så ut til å ha betydning for graden av økonomiske effekter for 

informantene. De som bor i Villa Bolivar ser generelt ut til å være litt dårligere stilt 

økonomisk enn de som bor i Juan Pablo, som er et eldre, mer etablert strøk, og der D-FRIF 

har eksistert mye lenger. Mitt inntrykk er at hvilken type bedrift man har også kan ha 

betydning, ettersom noen sektorer opplever større konkurranse enn andre, og derfor kan 

oppleve mindre salg, og må jobbe hardere for pengene. Det finnes utallige snekkere og 

skreddere på El Alto, og de jeg snakket med i disse yrkesgruppene fortalte om stor 

konkurranse, også fra utlandet. Samtidig snakket jeg med en gullsmed og en hattemaker som 

ikke opplevde konkurransen som spesielt stor, ettersom de var blant de eneste i sitt nærmeste 

nabolag. Hvor lenge man har hatt sin bedrift kan spille inn her, ettersom man etter årevis med 

drift får faste kunder og økt erfaring, som kan gi bedre kvalitet på produktene. To andre 

viktige faktorer som ser ut til å ha betydning for graden av økonomiske effekter blant mine 

informanter er størrelsen og alderssammensetningen på deres familie, og ikke minst 

utdannelse. Selv om man har mange barn betyr ikke dette at økte investeringer ikke gir økte 

inntekter. Men jeg mener at effekten for informantene av å ha økte inntekter ikke ser ut til å 

bli like stor som for de med få barn, ettersom det er så mange ”huller” å putte disse inntektene 

i, enten det er til klær, mat, hus eller utdanning for en stor ungeflokk.  

Blant mine informanter var det som sagt noen få som hadde utdannelse utover 

grunnskolen. Disse så også ut til å klare seg bedre enn de med lavere utdannelse. Dette kunne 

jeg blant annet se på inntekt, men også på svarene de gav på spørsmål som angikk selvtillit, 

forventninger til hva de skulle få til med lånet, og hvilke muligheter de hadde til å forbedre 
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egen livssituasjon. Selv om de fortsatt hadde det vanskelig virket de på meg ofte mer 

håpefulle og trygge enn de uten utdannelse.  

 

 

6.1.2 Andre, mer indirekte effekter av lånet og betydningen for informantenes 

subjektive opplevelse av velferd 

 

Økt inntekt som følge av investeringer ved hjelp av mikrokreditter vil kunne skape en rekke 

andre viktige effekter som har stor betydning for livene til lånekunden og dennes familie. Noe 

av det mest nærliggende for fattige å gjøre når de øker sin inntekt vil være å forbedre sin 

levestandard på en rekke områder som til da kanskje har måttet komme i andre rekke. Mitt 

inntrykk etter å ha snakket med lånekunder og ansatte hos D-FRIF er at det finnes store 

individuelle forskjeller blant institusjonens lånekunder med hensyn til hvor behovsdepriverte 

de er, og følgelig vil det være variasjoner i hva de bruker et eventuelt overskudd på. 

Kanskje en av de viktigste effektene av lånene med tanke på forbedringer av velferdsnivået er 

at flere av informantene kunne fortelle om viktige endringer i kostholdet. Mangel på mat er 

ikke noe prekært problem blant mikrokredittkundene hos D-FRIF, de fleste jeg snakket med 

spiste seg mette også før lånene, men de hadde muligheter til å endre kostholdet noe, som 

følge av økte inntekter.  Når de fikk økt inntekt fikk de bedre råd til blant annet kjøtt og 

meieriprodukter, hvilket kanskje særlig er av stor betydning for barna. Det å kunne putte litt 

ekstra oksekjøtt i suppa, unne seg et ekstra måltid per dag, eller kjøpe melk og yoghurt til de 

minste kan skape et mer næringsrikt kosthold. I tillegg til at det gjør folk sterkere og mer 

motstandsdyktige, er det en trygghet i å vite at barna deres får det de trenger, og ikke må gå 

sultne til sengs, slik de kanskje selv gjorde når de var små. Selv om ikke alle av de jeg pratet 

med opplevde forbedringer i kostholdet etter å ha tatt opp mikrokreditter, og mange fortsatt 

var bekymret for matsituasjonen i perioder med lite salg, så var det kun en av informantene, 

en vever, som oppga å ha fått et dårligere kosthold etter å ha tatt opp lån. Han fortalte at så 

lenge lånet varte, var de mer sparsommelige med hva de unnet seg av mat. Mitt inntrykk var 

ikke at de sultet, men at de sparte inn på utgifter der de kunne for å klare avdragene, og derfor 

begrenset innkjøpet av visse mattyper. Man skulle tro at dette kunne gjelde flere av 

førstegangslånerne, som enda ikke hadde rukket å få økt inntektene sine, men disse oppgav 

heller at de spiste som før, verken mer eller mindre. 
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”- Har De merket noen endringer i Deres families kosthold? Ja. Før led vi når det kom til 

kosthold, vi hadde ikke nok å spise. Men nå, med det vi tjener, spiser vi bedre.” (Mann, 

51, hattemaker)  

 

Som jeg nevnte tidligere i kapittelet er det mulig å se en viss forskjell i væremåte og levekår 

mellom de med utdanning og de uten. Det ser også ut til at folk i høyeste grad er klar over 

betydningen av utdanning. Flere av mine informanter fortalte at en av de viktigste årsakene til 

at de tok opp lån, var at de skulle få sendt barna sine gjennom en høyere utdanning, helst 

universitet eller høyskole. De unge lånekundene drømte om å sende sine småbarn på 

privatskole – det er store forskjeller mellom de offentlige og de private skolene i Bolivia – og 

mange av de eldre lånekundene var i ferd med å hjelpe sine barn gjennom gymnas og 

universitet, eller de hadde allerede gjort det. Hovedårsakene til at dette hadde slik en høy 

prioritet oppga informantene å være at de ville at barna skulle få muligheter de selv aldri fikk, 

samt at de visste at det var viktig å ha utdannelse i et land med så få tilgjengelige 

arbeidsplasser i formell sektor. Selv om utdanning ikke er noen garanti for å få seg jobb, så vil 

det øke sjansene og valgmulighetene betraktelig. Ikke alle forventet å kunne sende sine barn 

på universitetet, en av de viktigste skillene mellom informantene her var naturlig nok inntekt 
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og størrelse på barneflokken. Likevel var jeg overrasket over hvor mange som faktisk lyktes 

med dette. De bodde kanskje trangt, oppgav relativt lav inntekt, hadde enkle, små 

bedriftslokaler og lange arbeidsdager, likevel hadde de lyktes i å betale høyere utdanning for 

sine barn. Noe de virket meget stolte av, og med rette kan man kanskje si. Aldersforskjeller 

mellom informantene virket også inn på utdanningsmulighetene for barna: De færreste unge 

småbarnsforeldre hadde råd til å sende sine småbarn på privatskole, årsaken så ut til å være at 

de fortsatt hadde relativt få lån bak seg, og nystarta bedrifter, de hadde enda ikke mulighet til 

å sette penger til side for utdanning. Men dette så altså ikke ut til å bety at man heller ikke 

ville få råd til å betale for høyere utdannelse senere. 

 

 
”Mitt mål var åpenbart, det jeg ønsket var at barna skulle få en utdannelse, slik at ikke de 

ble som meg, ikke sant?” (Mann, 60, skomaker. Har hjulpet sine 6 barn gjennom høyere 

utdannelse.) 

 

 ”Vi ønsker å jobbe, vi vil være gode foreldre og hjelpe våre barn til å studere. Vi må 

spare, litt etter litt har vi fått noen sparepenger allerede. Når jeg vokste opp som barn 

hadde jeg ingenting, nå vil jeg ha mer. Og jeg vil at barna mine skal bli til noe, og ikke bli 

som meg. De kan studere, og lære et fag. Dette er målet mitt. Med dette lånet og med 
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arbeid skal jeg få mer penger, og spare.” (Mann, 34, smykkebutikk, på spørsmålet om hva 

som var hans mål med å ta opp lån hos D-FRIF.)  

 

Følelsen av økt velferd blant informantene ble også påvirket av at lånene gjorde det mulig for 

noen av dem å kjøpe verdisaker og eiendeler de før ikke hadde råd til. Dette så ut til å bli 

gjort på grunn av komfort, som en form for investering, av ren nødvendighet, eller for 

statusens skyld. Disse innkjøpene kunne omfatte grunnleggende ting, som tomt til å bygge 

hus på, elektrisitet eller innlagt vann, eller nyttegjenstander som hvitevarer og møbler, eller 

mer ”ekstravagante” ting som tv, radio og pyntegjenstander. Å ha mulighet til å gå til 

anskaffelse av verdisaker som man tidligere ikke hadde råd til, mener jeg kan være viktig for 

den mentale velvære så vel som den fysiske; man ser at den risiko man har tatt ved å sette seg 

i gjeld bærer håndgripelige frukter, til glede ikke bare for en selv, men også for ektefelle og 

barna. 

En annen meget viktig effekt av mikrokredittene som jeg etter hvert oppdaget på mitt 

feltarbeid berører et av D-FRIF sine uttalte mål om jobbskapning. Dette kommer ikke bare 

låneklientene til gode i form av at de får økt produktivitet og inntekter når de får råd til å 

ansette folk, det er effekter av lån som skaper ringvirkninger ut til flere enn lånekundens 

nærmeste familie. Det som da skjer er at gjennom å investere i bedriften ved hjelp av blant 

annet mikrokreditter, vil denne gradvis kunne vokse seg så stor at bedriftseieren blir nødt til å 

ansette flere folk. Dermed skaper de lønnsarbeid for de som kanskje ikke har mulighet eller 

ressurser til å starte sin egen bedrift:  

 

”Ved å gi dem arbeid hjelper jeg dem litt. Selv om de tjener lite, hjelper det dem. For at 

det ikke skal være mer fattigdom her i landet, må vi fortsette å arbeide. Vi gir vi dem det 

lille arbeid vi kan avse.” (Mann, 38, skredder. Om å ansette fattige arbeidsløse fra 

nabolaget.)  

 

Dessuten fungerer dette som en opplæringsplass der unge uten muligheter for formell 

utdanning får anledning til å lære seg et yrke, for slik å få et varig levebrød. Både en 

hattemaker, en skomaker og en sagbrukseier jeg snakket med hadde selv startet sin karriere 

som lærling hos andre, for så å starte sin egen bedrift. De fleste informantene hadde ikke råd 

til å ansette lønnsarbeidere, mange fikk hjelp av barn og ektefelle, og dem er det ikke vanlig å 

lønne, ifølge D-FRIF.  Dessverre er det også mange av de som har ansatte som kun har 
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anledning til å ansette folk i visse perioder, ettersom det er slike svingninger i markedet 

gjennom året. I dårlige perioder har de knapt nok arbeid til seg selv.  

Når det gjelder bolig så har D-FRIF som sagt også egne kreditter til dette, men 

mikrokreditter har hatt en positiv innvirkning på boligsituasjonen for flere av mine 

informanter som ikke har tatt opp egne boliglån, derfor nevner jeg bolig her. Mange bruker 

sin økte inntekt til å forbedre huset, bygge på, eller bygge nytt, og slik sett hjelper 

mikrokredittene deres boligsituasjon. Effektene av et forbedret, større, eller nytt hus for 

informantene er både fysiske og psykiske. Typer effekter avhenger av hva slags forbedringer 

folk gjør, selvfølgelig. Fysisk sett kan man få sunnere boligforhold gjennom å få bedre plass, 

varmere, tørrere eller bedre utrustet bolig, som følge av blant annet investeringer i elektriske 

anlegg eller innlagt vann. Psykisk sett er det en tilfredsstillelse og en sikkerhet i det å vite at 

man eier sitt eget hus, og at man har klart å skape et tilfluktssted for familien. Ansatte både fra 

D-FRIF og fra Misjonsalliansen i Bolivia fortalte meg dessuten at undersøkelser viser at en 

økning i størrelsen på boligene på El Alto fører til nedgang i de høye incesttallene i byen. 

Dette er en annen årsak til at det er så viktig med tilgang på kreditter for forbedring av boliger 

for de fattige. 

Ingen av mine informanter nevnte forbedret helse som en konkret effekt av 

mikrokredittene. Private sykehus er fortsatt for kostbart for de fleste, og få av de jeg snakket 

med hadde sykeforsikring. Likevel er det nærliggende å anta at et mer variert kosthold, bedre 

boligforhold og en økning i inntekt som kan brukes på medisiner og eventuelt en operasjon, 

vil kunne føre til bedre helse på sikt, særlig for de som i utgangspunktet var dårligst stilt.  

 

 

6.1.3 Psykologiske effekter av lånet, og betydningen av dette for informantenes 

subjektive opplevelse av velferd 

 

Redusert sårbarhet, økt trygghet 

 

”Det vi først og fremst har lagt merke til, er at vi er roligere nå, det er det viktigste, vi er 

roligere. Vi er ikke stressa fordi vi ikke vet hvor vi skal få tak i penger og slikt, vi er 

roligere.” (Kvinne, 58, veverske. Om spørsmålet om hva som er de viktigste effektene for 

henne personlig etter å ha tatt opp lån.)  
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I tillegg til de effektene jeg hittil har skrevet om, er det andre effekter av det å være lånekunde 

som flere snakket om, men som kanskje ikke var like håndgripelig som en del av de andre 

endringene, nemlig en styrket trygghetsfølelse, og en redusert sårbarhetsfølelse. Mange fattige 

opplever en følelse av manglende kontroll over eget liv. Dersom det oppstår situasjoner som 

har innvirkning på deres inntekter, helse eller annet, så står de dårlig rustet til å bekjempe det. 

En slik usikkerhet må oppleves som en stor psykisk påkjenning. Men med økte inntekter står 

fattige bedre rustet til å møte uforutsette hendelser og utgifter, som sykdom, ulykker, eller 

politiske uroligheter som tvinger en til å stenge bedriften. Dette skaper en følelse av trygghet, 

sikkerhet og kontroll som kanskje ikke var til stede før lånene, i alle fall ikke over lengre 

perioder. 

 

”Fordi med dette [lånet] er det nå rolig. Vi plages ikke av noen problemer nå. Jeg 

diskuterer ikke lenger pengeproblemer med min kone, ser du. Nå når vi har disse 

pengene, vel, så er alt rolig. […] Med denne banken har jeg det bra. For den hjelper, den 

hjelper til tider. Jeg mener at takket være denne banken kan jeg ta det med ro, før var jeg 

fortapt, det fantes ingen penger.” (Mann, 32, fjærfeutsalg.) 

 

”Ja, nå har jeg mer penger, og kan bekjempe dem [uforutsette utgifter]. Før var ikke det 

mulig, ikke sant? Det var vanskelig, ikke sant?” (Mann, 50. Eier et verksted og en 

kjøreskole.)  

 

Disse sitatene viser at de økonomiske forbedringene også har ført til en psykologisk effekt for 

noen av informantene. De er roligere, de bekymrer seg mindre, og samlivet ser ut til å kunne 

bli mer harmonisk som følge av mindre pengebekymringer. Men det var først og fremst de 

som hadde tatt opp en del lån allerede, og fått en mer varig inntekstøkning, som spesifikt 

nevnte denne trygghetsfølelsen. Dette har for det første å gjøre med at førstegangslånere ikke 

har rukket å merke effektene av lånet enda, og for det andre at selv om de fleste informantene 

nyter av at inntektene stiger noe, og de har fått forbedringer i bedriften sin, så er 

levestandarden fortsatt lav, levebrødet usikkert og bekymringene mange og reelle. Som nevnt 

er det for eksempel et fåtall som eide syke - eller skadeforsikringer, noe som utvilsomt ville 

skapt et økt trygghetsfølelse:  

 

”De mest positive effektene av lånet er at det har gjort oss sterkere. Men vi kan fortsatt bli 

sterkere… Vi har ikke såkalt sykeforsikring. Vi ber til Gud om at vi ikke skal bli syke, 
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takk og lov har det enda ikke skjedd noe, og fortsatt er vi rolige, og vi fortsetter å 

kjempe.” (Mann, 45, eier og driver en liten matbutikk.)  

 

”Ja, det har vært en endring ved at vi føler oss litt bedre. Men det er alltid en bekymring 

der over å skulle klare å betale tilbake, alltid, alltid.” (Kvinne, 36, Selger kosedyr, baker 

og selger kaker.)  

 

Et poeng som flere informanter nevnte, uavhengig av hva slags inntekt de måtte ha, var at det 

gav dem en trygghet å vite at de hadde et sted å få tak i penger dersom de skulle ha bruk for 

det til bedriften sin. Slike lån kan være det som skal til for å sikre videre drift i harde tider. D-

FRIF har en ganske kort behandlingstid på lånesøknader, og særlig for de som har lånt før, og 

oppfylt sitt ansvar, blir det nesten som en formalitet å regne når de søker om nytt lån. Et 

problem så likevel ut til å være at mange ønsket seg større lån enn det D-FRIF, etter en 

evaluering av deres inntektsgrunnlag, var villige til å gi dem.  

 

”For meg er det alltid en støtte å vite at man med et slag kan få veksten til å akselerere litt 

[ved å ha tilgang til lån]”.(Mann, 54, håndverker) 

 

 

Selvtillit, motivasjon og empowerment 

 

”Mine fremtidsperspektiver er tryggere, nå har jeg mer selvtillit.”(Mann, 30, bokhandler.)  

 

Det er som nevnt en stor bekymring å ha gjeld, for mange av informantene. Likevel tar de opp 

lån etter lån. Førstegangslånerne jeg snakket med kunne ikke alltid svare på spørsmålet om 

hvorvidt de ville ta opp flere lån ved en senere anledning. De hadde enda ikke sett de store 

effektene av lånet, og heller ikke fått bevist for seg selv at de faktisk var i stand til å betjene et 

lån. Men de som hadde tatt opp flere lån, så at ikke bare klarte de å betjene lånet, men den 

risikoen de tok, lønte seg. Å se at man mestrer å ha lån, og i tillegg får nye og større lån 

senere, etter hvert som man har vist seg pålitelig, eller har økt sin kredittverdighet, skaper økt 

selvtillit. Det gjelder kanskje særlig de med liten utdannelse, som ikke egentlig har opplevd å 

få undervisning i noe som de siden kunne sette ut i praksis, men som har kommet dit de er i 

dag ved prøving og feiling og hardt arbeid. Mitt inntrykk var at når informantene på egen 

hånd lyktes i å utvide sine økonomiske aktiviteter, øke inntekt og ressurser og slik forbedre 
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livssituasjonen for seg og sin familie, vokste også deres stolthet, selvtillit og selvrespekt. De 

så at de kunne klare seg på egen hånd, og at de kunne forbedre sin egen livssituasjon, ved litt 

hjelp, og mye arbeid. Økt selvtillit er i tillegg med å skape håp og tro på at man kan klare å 

utrette noe som utgjør en forskjell i ens eget liv. Håpet kan være den motivasjonsfaktoren som 

skal til for å klare å kjempe videre, selv i tunge tider. 

 

”Jeg tror at jeg vil få det litt bedre. Få mer arbeid, kanskje noen ansatte. For å få dette må 

jeg generere mer arbeid. Jeg har stor tro på dette.  

Jeg håper inderlig at med disse lånene kan jeg forbedre mitt arbeid og mitt salg.” 

 (Mann, 38, skredder)  

 

”Man føler seg så fortvilet når man ikke har noe, man er utilfreds, man verdsetter ikke seg 

selv. Men når man har sitt eget arbeid føler man seg roligere, og da begynner man å tenke 

på seg selv. Men tidligere skjedde ikke dette, og det er en realitet.” (Kvinne, 51, 

melkeselgerske.)  

 

Denne effekten begynner allerede i det informantene får tillit fra D-FRIF til å ta opp lån. Som 

sagt blir de fleste av D-FRIF sine lånetakere ikke akseptert som klienter i tradisjonelle banker, 

men D-FRIF viser gjennom å gi dem lån at de både har tro på deres bedrift og deres vilje og 

evne til å betale tilbake. Ansatte i D-FRIF forteller at forholdet mellom en lånekunde og 

dennes saksbehandler ofte kan bli nære og personlige: 

 

”Folk sier: ”Señor, De har brakt meg lykke”, og de sier at jeg har lånt dem penger uten 

uvilje. De tror at jeg har lånt dem pengene, ikke institusjonen, og vi [kundebehandlerne] 

blir del av deres familie. De kommer og sier ”Don Carlos, vårt barn skal hete Carlos””. 

(Juan Carlos Mayta, kundebehandler på D-FRIF- kontoret Villa Bolivar.)  

 

”Ved det første lånet led jeg litt, for vi måtte jo klare å betale tilbake, ikke sant? Men de 

ansatte er veldig hyggelige, og veldig forståelsesfulle, og de har hjulpet oss også, de er 

alle snille. Det har gitt oss selvtillit først og fremst, mye selvtillit.” 

(Kvinne, 58, veverske)  

 

Som nevnt i analyserammen ser man ved evalueringer av mange mikrofinansprosjekter en økt 

empowerment for kvinner. D-FRIF har bestemt at minst halvparten av deres lånekunder skal 

være kvinner, men bortsett fra det har de ikke noe spesielt kjønnsperspektiv. Ved mitt 
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feltarbeid så jeg ingen store forskjeller mellom mannlige og kvinnelige lånetakere med tanke 

på inntekt, type yrke, antall lån eller effekter av disse. Det betyr ikke at det ikke finnes 

kjønnsforskjeller blant D-FRIF sine lånekunder på El Alto, en forskjell kan være at kvinner 

bruker sine inntektsøkninger på andre måter enn menn, slik man har sett i andre land. Der 

bruker kvinner ofte sitt økte overskudd på familien, mens menn bruker det på bedriften. Men 

jeg har ikke sett dette i mitt lille utvalg av informanter. En av årsakene til at jeg ikke fant noen 

kjønnsforskjeller kan være at selv om mange land i Latin Amerika er mannsdominerte så er 

kvinnenes stilling her likevel sterkere enn i flere andre land og kulturer32. Det eneste jeg så 

som kan ligne på kjønnsforskjeller var at i de tilfeller der mannen og kona drev en bedrift 

sammen, så sto lånet gjerne i mannens navn. Dette kan muligens være resultat av ”machista”- 

kulturen, men dette kommer på siden av min oppgave. 

 

 

6.2 Informantene om det å være lånekunde 

 

6.2.1 Et liv uten lån 

 

Et viktig poeng som kom frem under intervjuene var at de som hadde opplevd forbedringer i 

velferdsnivå mente at de ikke ville oppnådd det uten lånene. Da ville man fortsatt vært der 

man var før man tok opp lån, for uten midler å investere ville de ikke hatt noen mulighet for 

økonomisk vekst. De som hadde lyktes i å hjelpe sine barn til en høyere utdannelse, sa at det 

ikke hadde vært mulig uten lånene, som økte deres inntekter, og dermed gjorde dem i stand til 

å sette av penger til det de prioriterte mest. Dette mener jeg det er viktig å understreke, for det 

betyr at lånene har vært utslagsgivende for å forbedre folks levestandard og opplevelse av å ha 

fått det bedre. Lånene har, ifølge informantene, vært det som har gjort livet bedre. 

 

 

                                                

 
32 Man kaller gjerne kulturen i Latin Amerikanske land for ”machista”, som ifølge kunnskapsforlagets ordbok 

betyr mannsjåvinistisk, eller en diskriminerende holdning eller tendens der mannen er betraktet som overlegen 

kvinnen. Men kvinnene i Latin Amerika blir ikke dominert av mannen på samme måte som blant annet kvinner i 

en del islamske kulturer blir. 
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”- Tror De livet ville vært annerledes hvis ikke De hadde fått lån fra D-FRIF? 

Ja, da ville vi vært fattige. For jeg ville ikke investert kapital, kapital er meget viktig. 

Penger er viktig for å kunne påvirke enhver... hm... enhver sak.” (Mann, 50, startet 

verksted og bilskole ved hjelp av lånene)  

 

”Det er klart at livet ville vært veldig annerledes, for jeg hadde ikke kunnet gjøre ferdig 

mitt hus. Vi er bare to stykker, min mann og jeg, vi hadde ikke hatt noe sted å ta pengene 

fra. Og barna også, som jeg sa… [de har fått utdanning]. Derfor har det vært en stor hjelp 

i Diaconia […] Lånene har reddet meg.” (Kvinne, 36, selger kosedyr og kaker. Brukt lån 

på hus og barnas utdanning)  

 

 

6.2.2 Forventninger til lån 

 

”Mine forventninger er å alltid kunne se fremover og å ha mer. Å be om mer lån senere, 

og å ha mye mer handel som kan hjelpe oss. 

- Og tror du disse forventningene er i ferd med å oppfylles?  

Ja, jeg legger i hvert fall merke til det, for jeg låner, og jeg vokser litt etter litt, ikke raskt, 

men slik er det.” (Kvinne, 51, melkeselgerske)  

 

Forventningene informantene hadde til lån var ofte beskjedne, de forventet å få muligheter til 

å få litt vekst i butikken, litt ekstra redskaper, litt høyere inntekter. De fleste jeg snakket med 

oppgav da også at deres forventninger var oppfylt, eller i ferd med å bli det. Jeg fikk likevel 

inntrykk av at folk hadde større drømmer enn litt ekstra inntekt. De var ikke nødvendigvis 

oppfylt enda, men mange forventet, eller håpet at det skulle kunne skje. Noen av drømmene 

gikk ut på å få råd til å kjøpe seg sitt eget hus hus, sende barna på skole, eller å starte flere 

butikker. Blant de eldste informantene, og de med mange lån bak seg, var mye av dette 

oppfylt. Å ha slike drømmer, samtidig med at de kanskje kjente andre lånetakere som hadde 

lyktes i å få sine drømmer oppfylt, så ut til å være en viktig motivasjonsfaktor for 

informantene.  
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6.2.3 Fordeler og ulemper ved å ha lån 

 

”Om fordelene ved lån… det er vanskelig. På den ene siden er det bra, men på den andre 

ikke. Som jeg sa er det ganger da jeg hadde likt å ha min egen kapital å ta av, for det er en 

bekymring å skulle betale hver måned. Jeg hadde heller likt å ha min egen kapital. Og jeg 

håper, jeg håper å få det til.” (Kvinne, 28, bok - og papirhandel)  

 

Ifølge mine informanter var det både fordeler og ulemper ved å være lånetaker. Å få 

muligheten til å skape litt vekst i bedriften, og dermed litt mer inntekt, så ut til å være det de 

fleste jeg snakket med nevnte som den største fordelen. En annen fordel, som kan være viktig 

for folk uten andre former for sikkerhetsnett, var at det gikk lett og raskt å få penger fra D-

FRIF. Noen mente det ikke fantes ulemper, men når de ble nevnt, var bekymringer over å ha 

lån det som oftest kom opp. I den forbindelse ble det også nevnt at D-FRIF var så strenge med 

at man måtte overholde avdragsdatoene, og at mange derfor slet med å ha penger i tide. En 

siste ulempe som ble nevnt, var at for de som ikke klarer å betale tilbake lånet, blir livet med 

gjeld verre enn livet var før lånene. Dette så ikke ut til å ha hendt med noen av de jeg snakket 

med, men noen nevnte det som en mulig fare. 

 

 

6.2.4 Om å føle seg fattig 

 

Mange av mine informanter fortalte at de så på seg selv som seg fattige. Det de la vekt på da, 

var at de hadde så usikre inntekter, som dermed skapte en redsel for ikke å ha penger nok til 

det de måtte trenge av mat, klær, reparasjoner og betaling av låneavdragene, og som gjorde at 

de var tvunget til å jobbe 12-15 timer daglig for å få mat på bordet, og sjelden kunne unne seg 

noe ekstra. I tillegg vektla de at det var mye de følte de trengte, som de ikke hadde råd til, og 

som de ikke visste om de noen gang ville få råd til.  
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”Ja, jeg føler meg fattig, for jeg har ikke mye. Hvis jeg hadde hatt mye penger ville ikke 

huset mitt sett ut som det gjør nå […] Det finnes stunder da vi ikke har penger, da spiser 

vi ikke bra. Når det er penger spiser vi godt, men når det ikke finnes, da kan vi gå sultne. 

Noen ganger vil mine barn ha mat. Vi to [ham og hans kone] kan holde ut sulten, men 

barna forstår det ikke. Derfor lar butikken oss kjøpe på krita. Når vi har penger gjør vi 

opp for oss. Jeg merker fattigdommen.” (Mann, 38, skredder, 6 barn)  

 

Det var interessant å se at trass i at de følte seg fattige, så trodde mange likevel at ved hjelp av 

lånet ville de kunne komme seg ut av fattigdommen ved et senere tidspunkt. Mange la vekt på 

at man med lån og hardt arbeid kan klare å forbedre sin situasjon, så sant man klarer å 

administrere pengene. Dette er nok et eksempel på at lånet kunne gi håp og være en 

motivasjonsfaktor - som kanskje til slutt vil kunne resultere i en selvoppfyllende profeti? Det 

var også noen blant mine informanter som mente at de ikke var fattige. Økonomisk og 

ressursmessig sett så de ikke ut til å skille seg ut fra de som følte seg fattige, men det som 

skilte dem fra hverandre kan ha vært innstilling. Fattigdom kan være en subjektiv følelse, 

kanskje særlig dersom man ikke lever i absolutt fattigdom - noen ser sitt glass halvfullt, andre 

halvtomt. De som oppgav å ikke være fattige sammenlignet seg med andre på El Alto, som 
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ikke hadde sted å bo, ikke hadde penger til mat. Sammenlignet med disse er jo ikke mine 

informanter fattige. Uansett, enten informantene følte seg fattige eller ikke, sa de som sagt at 

livet ville vært annerledes uten lånene, at de ikke ville hatt den veksten de faktisk har hatt, om 

enn liten. 

En kvinne jeg snakket med sa hun var fattig før, når barna var små og hun startet sin 

bedrift. Men med lånet klarte hun å reise seg, nå hadde hun det ok. Dette bekrefter det jeg 

snakket om tidligere i kapittelet at unge og førstegangslånere foreløpig ser færre effekter av 

lånet enn eldre og de som har lånt flere ganger. 

 

”Nå har jeg hevet meg litt opp ved hjelp av lånet de har gitt meg, jeg har hevet meg opp.” 

(Kvinne, 36, kakebakerske og kosedyrselgerske)  

 

En mann som drev en liten matbutikk trodde ikke man kan komme seg ut av fattigdommen 

nå, i de vanskelige tider som Bolivia befinner seg i. Nå for tiden finnes det nok til å overleve, 

men ikke så mye mer, og mest sannsynlig er det ikke mulig å komme ut av fattigdommen i 

det hele tatt, mente han. Dette ser man blant annet ved at en stor andel mikrobedrifter dukker 

under i tider med dårlig økonomi for landet. Dårlig økonomi tar livet av de bedrifter med 

minst ressurser først, det er ikke i de tider forholdene ligger best til rette for fattige å komme 

seg ut av fattigdommen. 

 

 

6.3 Oppsummering 

 

De fleste av D-FRIF sine lånekunder som jeg snakket med opplevde forbedringer som følge 

av lånene, noen mer en andre. De merket en oppgradering av bedriften, ettersom det var det 

lånene ble brukt til, og mange fikk økt avkastning og bedre inntekt som følge av dette. Økte 

inntekter blant informantene så ut til å bringe med seg en rekke andre positive ringvirkninger 

også, særlig på kosthold, utdannelse for barna, og noen opplevde en økt følelse av trygghet 

overfor uforutsette utgifter, som fattige er så utsatt for.  Men, det er et viktig poeng at ikke 

alle opplevde inntektsøkning, og dermed heller ikke de andre positive ringvirkningene. Derfor 

er det ikke mikrokreditter fra D-FRIF noen automatisk løsning for å øke velferdsnivået for 

brukerne. Men selv om mange fortsatt følte seg fattige, selv om de fleste var bekymret for 

hvordan de skulle betale avdragene, og selv om de aktuelle inntektsøkningene var små, så 
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mente alle at livet ville vært enda hardere uten lånene, og at de ville få det bedre på sikt. Dette 

så også i en viss grad ut til å kunne stemme, ettersom de med flest lån bak seg gjerne var de 

som oppgav å ha det best med tanke på velferdsnivå. Dermed bringer lånet i det minste med 

seg et håp og en motivasjon, også for de som følte de hadde liten forbedring i velferdsnivå.  
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7 Fattigdomsreduksjon og utvikling på El Alto 
 

I dette analysekapittelet skal jeg drøfte oppgavens andre problemstilling, om mikrokreditter 

har en effekt på fattigdom og utvikling. I analyserammen drøftet jeg denne problemstillingen 

på et mer generelt grunnlag, i dette kapittelet vil jeg drøfte hvorvidt problemstillingen kan 

overføres til El Alto. Jeg vil både trekke inn de funn som jeg skrev om i første analysekapittel, 

og drøftingen fra analyserammekapittelet. Jeg starter kapittelet med å redegjøre for en del av 

de største hindringer for fattigdomsreduksjon og langsiktig utvikling på El Alto, for deretter å 

drøfte hvordan mikrokreditter eventuelt kan være med å bekjempe disse hindringene. 

Samtidig vil jeg understreke at fattigdomsreduksjon som nevnt ikke nødvendigvis innebærer 

at man også ser en generell utvikling, det kan derfor være mulighet for at man ser det ene, 

men ikke det andre, på El Alto.  

 

 

7.1 Hindringer for fattigdomsreduksjon og utvikling på El Alto 

 

Et av de største problemene man står overfor på El Alto i dag er fattigdommen. Den er 

omfattende og den er kompleks (Cordova 1997, FUNDA-PRO 199833, UDAPE 200034). En 

rekke gjensidig forsterkende årsaker er med på å skape og forsterke fattigdommen, samtidig 

som fattigdommen igjen er med på å skape andre effekter som gjør det enda vanskeligere å 

redusere den, og som hindrer utvikling. Det betyr at fattigdommen på El Alto har en 

flerdimensjonell karakter, og ikke kan bekjempes med mikrokreditter alene, men må angripes 

fra flere sider. Økonomisk utvikling er tett knyttet opp mot sosial utvikling på El Alto, det er 

umulig å få til det ene, uten samtidig å jobbe for det andre. Det kreves politisk innsats på det 

økonomiske så vel som det sosiale område for å få til en fattigdomsreduksjon og legge til rette 

for utvikling.  

 

                                                
33 Artikkel skrevet av Fundación para la Producción (Funda-Pro), i samarbeid med statens viseministerie for 

mikrobedrifter I Bolivia.  
34  Artikkel skrevet av økonomer ved Unidad de Analisis de Politica Economica (UDAPE) , i La Paz, på 

anmodning fra FNs utviklingsprogram. 
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Hindre for fattigdom og utvikling i Bolivia, og på El Alto, er sterkt forbundet med en ustabil 

makroøkonomi, lav økonomisk vekst, og en økning i ulikheter innad i befolkningen. Blant de 

økonomiske utfordringene man står overfor for å kunne skape fattigdomsreduksjon og 

utvikling er å skaffe økte inntekter i statskassa og øke nasjonale og ikke minst internasjonale 

investeringer. Dette krever politiske tiltak på makroøkonomisk nivå. Uten økte investeringer 

fra utlandet, eller økte inntekter via blant annet eksport, vil Bolivia ha problemer med å kunne 

løse de økonomiske og sosiale problemene landet står overfor, på grunn av mangel på 

økonomiske midler. Innad i landets egen befolkning er inntektsnivået lavt. Det innebærer liten 

kjøpekraft, hvilket fører til små nasjonale markeder, og lite grunnlag for å øke landets 

inntekter på den måten (FUNDA-PRO 1998, filialdirektør hos D-FRIF, personlig intervju). 

Den skrinne statskassa vanskeliggjør nasjonale investeringer i blant annet infrastruktur, helse 

og utdanning, som er så nødvendig for bedre befolkningens levekår og skape økt inntekt. En 

forbedring av infrastruktur er nettopp en av de tingene som kreves for å lokke til seg 

utenlandske investeringer, og for at det skal være mulig å øke sin eksport til utlandet (UDAPE 

2000). Derfor bør det være av nasjonal prioritet å forbedre og vedlikeholde veinettet, for å 

lette handel og nasjonal integrasjon. I tillegg er det viktig å legge forholdene til rette for den 

private sektor ved å forbedre kommunikasjonssystemene og skape et mer effektivt 

elektrisitetsnett og rørsystem for olje. På El Alto er det både behov og muligheter for at store 

nasjonale og internasjonale bedrifter kan slå seg ned, men det krever en bedre tilrettelegging 

blant annet i form av infrastruktur, for at de skal kunne lokke til seg flere. 

 

Den svake økonomien fører til en omfattende arbeidsledighet og befolkningen har problemer 

med å skaffe seg inntekter, og slik forblir de fattige. Mange av informantene mente at det var 

styresmaktene sin feil at de var fattige, nettopp fordi de ikke klarte å skape nok arbeidsplasser. 

På spørsmål om hva man kunne gjøre for å bekjempe fattigdommen på El Alto, svarte 

samtlige av mine informanter arbeidsskapning.  

Mangelen på arbeid tvinger dessuten folk på El Alto til å måtte starte opp egne små bedrifter, 

ofte i uformell økonomi, karakterisert av lav produktivitet, enkel teknologi og lav kvalitet, 

hvilket igjen gir lave inntekter, begrenset jobbskapning og liten kjøpekraft. Dermed må disse 

produksjonsforhold endres for at fattigdommen skal kunne reduseres.  

Flere av mine informanter mente at de viktigste årsakene til disse økonomiske 

vanskelighetene og den økt arbeidsledigheten landet står overfor, var de såkalte 

strukturtilpasningsprogrammene som Bolivia gjennomførte på 1980- tallet, fordi det førte til 

at de mistet jobben som følge av nedskjæringer, og følgelig ble tvunget til å starte egne små 
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bedrifter for å ha noe å leve av. Det var generelt en stor misnøye med styresmaktenes politikk 

blant dem jeg snakket med. De anklaget dem for å være korrupte, for å ikke gjøre nok for de 

fattige, og for å bidra til at kløften mellom fattige av indiansk avstamning og de rikere av 

spansk avstamning, økte. Det har generelt i Bolivia vært en stadig økende misnøye med 

styresmaktenes politikk de senere år, hvilket har ført til uroligheter og to presidenters avgang 

siden 200335. 

 

I tillegg til en sosialpolitikk som fokuserer på arbeidsskapning, er det nødvendig med en 

sosialpolitikk som tar sikte på å øke de fattiges kapasiteter. Fordi de har knappe menneskelige 

og økonomiske ressurser vil de fattige ikke være i stand til å heve seg opp og ut av 

fattigdommens klør uten hjelp. Dette innebærer behov for økt fokus på utdanning, 

kunnskapsheving og opplæring av en stor gruppe ukvalifisert arbeidskraft, og ikke minst 

tilgang på kreditter, i tillegg til helsetilbud, gode boligforhold og tilgang til vann, elektrisitet 

og sanitetsforhold for de fattige.  

Uten slike grunnleggende sosiale tjenester, som mange fortsatt mangler, forverres 

fattigdommen og livssituasjonen generelt for befolkningen på El Alto.  Blant annet forblir 

produksjonen lav og produktene enkle og billige, forventet levealder forblir lav, og 

kriminaliteten øker (FUNDA-PRO 1998). 

Uten grunnleggende sosiale tjenester vil de fattige ikke kunne begynne kampen for 

fattigdomsreduksjon.  

 

Mikrokreditter kan være en viktig redskap i kampen mot den store fattigdommen på El Alto. 

Den gjør det mulig for befolkningen å investere litt i sine bedrifter, slik at de det gjelder til en 

vis grad kan bedre inntekter og øke sin kjøpekraft. Men som dette avsnittet viser, er det en 

komplekst fattigdomsmønster. Når man først er fattig er det vanskelig å komme seg ut, både 

på grunn av mangel på personlige ressurser, som kunnskap, utdanning og inntekt, og fordi 

nasjonale forholdene forsterker fattigdommen ved at arbeid er vanskelig å finne, sosiale 

tjenester er knappe og økonomien ustabil, hvilket gjør den enkeltes levebrød ustabilt. 

Mikrokreditter alene kan ikke vinne kampen for bedre nasjonal økonomi. Mikrokredittene kan 

gjøre det mulig for den enkelte bruker å sende sine barn på skolen, men de kan ikke hjelpe til 

                                                
35 President Gonzalo Sanchez de Lozada trakk seg i oktober 2003, President Carlos Mesa trakk seg i juni 2005, 

etter måneder med demonstrasjoner mot regjeringens politikk. Interims president er Eduardo Rodriguez 

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3202216.stm, http://www.cnn.com/2005/WORLD/americas/06/10/bolivia/). 
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å bygge disse samme skolene, utdanne lærerne som skal undervise der, eller skape veiene som 

barna skal gå på for å komme seg dit. Økte investeringer fra staten er derfor essensielt for å 

redusere fattigdommen i befolkningen, og slik fremme utvikling.  

 

 

7.2 Har mikrokreditter noe effekt på fattigdomsreduksjon og utvikling 

på El Alto? 

 

”Mikrokreditter vil aldri løse alt, det vil alltid eksistere fattigdom, men i det minste er det 

et instrument for den enkelte klient å komme seg ut [av fattigdommen]. Men jeg tror ikke 

vi kan eliminere fattigdom med mikrokreditt.” (Clemente Siñani, direktør ved Villa 

Bolivar- kontoret til D-FRIF.) 

 

Selv om avsnittet over tegner et bilde av en elendighet, der mikrokreditter ser ut til å komme 

til kort, er det ikke helt riktig. Det kreves en rekke ulike tiltak for å få til en reduksjon av et 

komplekst fattigdomsfenomen, men mikrokreditter bør i høyeste grad være et av disse 

tiltakene. I dette avsnittet vil jeg vise om og hvordan mikrokreditter kan være med å bekjempe 

de omtalte hindrene for fattigdomsreduksjon. 

 

 

7.2.1 Effekter av mikrokreditter på fattigdomsreduksjon og langsiktig utvikling 

 

Mikrokreditter fra D-FRIF har som nevnt en positiv effekt på inntekten til mange av mine 

informanter. Økt inntekt innebærer fattigdomsreduksjon for individet, og oppgaven har tatt 

for seg en rekke ulike positive ringvirkninger dette kunne ha for informantene og deres 

nærmeste. Flere av dem hadde opplevd hva som kunne se ut som en varig 

fattigdomsreduksjon, mens andres inntektsøkning virket mer usikker, og dermed opplevde de 

ikke nødvendigvis en varig fattigdomsreduksjon. Likevel, med en viss inntektsøkning hadde 

de det bedre enn før, og de mente selv at mulighetene var til stede for ytterligere økning i 

inntekt, som dermed kunne gjøre dem mindre fattige. Et større problem er det at noen ikke får 

økt inntekt i det hele tatt. Dermed er fattigdomsredusering med mikrokreditter fra D-FRIF en 

individuell effekt, som ikke alle opplever. Men årsakene til at ikke alle opplever økt inntekt 
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ser delvis ut til å komme av strukturelle forhold utenfor både D-FRIF og lånekundenes 

kontroll, og altså ikke utelukkende fordi de individuelle lånekunder mislykkes i det de driver 

med, eller D-FRIF sine tilbud er utilstrekkelige. Dette vil jeg komme tilbake til. 

 

Ut i fra mine undersøkelser fant jeg at mikrokredittene gav en økt kjøpekraft blant 

lånekundene, blant annet på grunn av deres økte inntekter, og fordi de sparte inn midler på å 

kjøpe varer i store kvanta ved hjelp av lånene. Økt kjøpekraft kan være med på å stimulere 

lokalmarkedet, og dermed gi redusert fattigdom for flere, ettersom salget tar seg opp. Disse 

effektene var imidlertid først og fremst lokale, man kjøpte og solgte til hverandre på El Alto, 

ofte innen de ulike bydeler. Dermed var det ikke snakk om noen stimulering eller vekst i 

markedene på regionalt, og langt mindre på nasjonalt nivå.  

 

En viktig effekt av mikrokreditter som kan ha effekt på så vel fattigdomsreduksjon for flere, 

som for utvikling, kanskje særlig på lokalt plan, er jobbskapning. Flere lånekunder på El Alto 

har som nevnt kunnet ansette arbeidere etter hvert som bedriften deres har vokst, blant annet 

takket være investeringer av mikrokreditter. D-FRIF er bevisste betydningen av å få flere folk 

ut i arbeid, og vektlegger lån til bedrifter som kan skape jobber. Slik har de fokus på hva som 

kan skape ringvirkninger for flere enn lånetakeren selv. Men jobbskapningen er dessverre ofte 

sesongartet. Det betyr at en del av de arbeidsplasser som oppstår i kjølvannet av 

mikrokredittene fra D-FRIF og de andre MFIene på El Alto er usikre og av midlertidig 

karakter, og effektene av mikrokreditter på fattigdomsreduksjon eller utvikling av 

lokalmiljøet ved hjelp av jobbskapning er dermed begrenset. Ansatte ved D-FRIF sier at 

jobbskapningen fra mikrobedriftene på El Alto er lavere nå enn tidligere. Clemente Siñani, 

direktør ved en av filialene til D-FRIF, forteller om flere arbeidsledige, flere tiggere og flere 

gateselgere enn før.  

 

Med mikrokreditter får man som nevnt mulighet til å gjøre viktige investeringer man ellers 

ikke ville hatt råd til. Dette skaper vekst og forbedringer i bedriften til den enkelte lånetaker, 

og kan på sikt føre til en generell heving av teknologinivå, samt økning i produktivitet og i 

produktkvalitet etter hvert som stadig flere lånekunder ser nytten av å investere i bedre 

maskiner. Økt produktivitet og teknologiheving er fattigdomsreduserende for den som driver 

bedriften, så vel som utviklingsfremmende, og det er et stort behov for slike forbedringer på 

El Alto.  Men som nevnt er de fleste mikrobedrifter på El Alto fortsatt karakterisert av enkel 

teknologi, lav produktivitet og ikke-eksisterende arbeidsrettigheter. Likevel, med 
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mikrokreditter kan man få til en forsiktig og langsom, men viktig forbedring av 

mikrobedriftene. Selv om det foreløpig ikke ser ut til å være tilstrekkelig for å få til en 

generell utvikling av teknologi- og produksjonsnivå på El Alto, er det er i det minste viktig 

for den enkelte produsent. 

 

En av de viktigste effektene av mikrokredittene for lånekundene hos D-FRIF var høyere 

utdanningsnivå. Ikke nødvendigvis for lånekundene selv, men i hvert fall for barna. Dette 

øker barnas muligheter for en bedre fremtid, med sikrere inntekt og bedre jobbmuligheter. 

Dermed har mikrokredittene en fattigdomsreduserende effekt, ved at barna kan skape seg et 

liv i mindre fattigdom enn det de ble født inn i. På sikt er en økning i utdanningsnivået 

positivt for samfunnsutviklingen også, en utdannet befolkning er utviklingsfremmende.  

Det samme gjelder de forbedringer i livskvalitet som mikrokredittene er med å skape. Som 

man har sett ved evalueringer fra mange andre land og byer der man kan benytte seg av 

mikrokreditter, opplever også flere av lånekundene til D-FRIF bedre kosthold, bedre boliger 

og bedre leveforhold. Dette er med å sikre bedre helse, som i sin tur forsterker individenes 

forutsetninger for å bedre sin livssituasjon ytterligere. En frisk befolkning med gode levekår 

er også samfunnsøkonomisk lønnsomt, også fordi det betyr en håpefull og motivert 

befolkning, og motivasjon har vi sett er nødvendig for å få folk til å hjelpe seg selv under 

vanskelige forhold, og slik bidra til en eventuell utvikling nedenfra. 

 

 

7.2.2 Når er mikrokreditter utilstrekkelig som tiltak for fattigdomsreduksjon og 

langsiktig utvikling 

 

Som nevnt i analyserammen, for at mikrofinansiering skal fungere som en utviklingsstrategi 

er det viktig at den når alle trengende, det vil si de fattigste også. Og på El Alto, som alle 

andre steder, finnes det grader av fattigdom. Noen tigger på gaten og bor i enkle, selvlagde 

skur, andre klarer å leie seg tak over hodet for seg og sin familie, men har usikre inntekter 

som sesongarbeidere. Atter andre er eiere av sine egne små mikrobedrifter, men som de sliter 

med å få til å gå rundt. De er alle fattige, men noen mer enn andre. Ettersom det kun er de 

som allerede har en bedrift som får lån fra D-FRIF, når institusjonen derfor ikke de fattigste 

(filialdirektør ved D-FRIF, personlig intrervju). De mange på El Alto som tigger, som kun er 

ansatt i andres bedrifter, som er sesongarbeidere på landsbygda deler av året, og ellers tar 
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strøjobber i byen, de som har gått konkurs, eller de som er for fattige til å starte opp sin egen 

bedrift, selv om viljen skulle være til stede, er alle uten mulighet til å få lån fra D-FRIF. 

Dermed vil effekten mikrokredittene kan ha på fattigdomsreduksjon og utvikling på El Alto 

bli begrenset. Men det er neppe mulig for en og samme MFI å dekke alle de ulike behov som 

den store gruppen fattige på El Alto har, det finnes som nevnt ikke noe enkeltstående design 

for mikrofinansiering som vil passe alle.  På El Alto finnes derfor et stort og variert utvalg av 

ulike MFIer som tiltrekker seg ulike typer av lånekunder, og til sammen vil disse 

låneinstitusjonene kunne nå de fleste fattige, uansett forutsetninger og behov. Noen vil da nå 

de minst fattige, som for eksempel BancoSol, noen vil nå de middels fattige, som D-FRIF, og 

andre vil nå de fattigste, som CRECER og Promujer. Sistnevnte tilbyr tjenester utelukkende 

til fattige kvinner.  

 

De senere års usikre økonomiske forhold og utilstrekkelige politiske tiltak i den forbindelse, 

har skapt opprør og demonstrasjoner blant befolkningen i Bolivia, og spesielt på El Alto, der 

fattigdommen er så stor. Dette har ført til dager og uker med streiker, blokkader og lite eller 

intet salg, hvilket gjør at mikrofinansieringen ikke kan fungere som den skal. Urolighetene er 

et meget stort hinder for å oppnå maksimal effekt av mikrofinansiering i Bolivia. De hemmer 

salg og dermed får ikke lånekundene inntekter, de klarer ikke ta seg til lånekontoret for å 

betale avdragene på grunn av transportstreiker og blokkader, og MFIene får ikke inn pengene 

de har utestående, enten fordi lånekundene ikke klarer avdragene, eller også fordi de rett og 

slett går konkurs under slike forhold. Dermed kan en MFI gå med underskudd som i verste 

fall kan bli skjebnesvangre for institusjonens videre drift. Under slike forhold kan ikke 

mikrokredittene få maksimal effekt på fattigdomsreduksjon eller utvikling. Men D-FRIF er 

økonomisk levedyktig i dag, trass i disse vanskelighetene. Økonomisk levedyktighet er som 

nevnt et viktig kriterium for at MFIene skal nå ut til flere, og være sikret en lenger varighet. 

Avhengighet av donorstøtte gjør at MFIenes operasjoner blir begrenset, både i tid og rom, og 

er fra utgangspunktet utilstrekkelig redskap strategier for fattigdomsredusering og utvikling. 

På El Alto er heldigvis flere av de største MFIene i dag økonomisk levedyktige, hvilket betyr 

at lånekundene bør være sikret adgang til mikrokreditter i lang tid fremover.  

 

”For tiden har vi en økonomisk nedgang i Bolivia, vi forsøker å reise oss litt etter litt. I 

fjor, med de sosiale problemene som vi hadde i landet var situasjonen dårlig. Det fantes 

ikke arbeid, det var ikke salg, handelsmennene og mikrobedriftene hadde ikke bevegelse, 

og vi [D-FRIF] følte også det, for det var ingen som kunne betale oss. De [lånekundene] 
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sa til oss at de ikke hadde noe salg, det var ingen kjøpere, det var ikke noen penger som 

sirkulerte, dette gjaldt bankene også. Litt etter litt ser det ut til å bli bedre nå, men det 

kommer an på styresmaktene, for innimellom skaper de problemer for oss fordi det ikke 

finnes økonomisk stabilitet.”  (Clemente Siñani, filialdirektør hos D-FRIF på Villa 

Bolivar.) 

 

D-FRIF sine klienter er initiativrike, og de klarer å starte og drive en bedrift. Det kan høres 

selvfølgelig ut, men er et viktig kriterium for at mikrokreditter skal fungere. Mikrokredittene 

legger da til rette for at disse menneskene skal kunne dra nytte av sitt initiativ, og eventuelt 

spre fruktene videre. Men D-FRIF er ikke i stand til å møte alle behov hos disse 

initiativtakerne. Institusjonen har ikke tillatelse til å tilby sparing, de har ikke utarbeidet noen 

forsikringsordninger som klientene kan kjøpe, og de har ingen nødløsninger for klienter som 

blir ofre for de før nevnte politiske urolighetene. (For eksempel å fryse avbetalingsdatoer så 

lenge urolighetene pågår og det er blokkader i tillegg til lite salg.) Dermed har lånekundene 

behov som ikke blir dekket, flere av mine informanter ønsket både forsikringer og mulighet 

for sparekonto. Dette viser at mikrokreditter alene er utilstrekkelig som utviklingsstrategi, 

flere tilbud må være tilgjengelig for de som ønsker det. Men igjen, det store og varierte 

utvalget av MFIer på El Alto dekker ulike behov, noen tilbyr sparing, noen tilbyr forsikring.  

 

Mikrokreditter kan skape mange positive effekter, men det betinger at forholdene ligger til 

rette for det. Bolivia er i nedgangstider, og det hindrer MFIene på El Alto i fullt ut å kunne 

oppfylle sitt potensial som en bidragsyter for fattigdomslette og utvikling. 

 

 

7.3 Oppsummering 

 

En rekke økonomiske og sosiale forhold i Bolivia, og på El Alto hindrer fattigdomsreduksjon 

og utvikling. Blant de største økonomiske hindringene er mangel på investeringer og eksport 

for å få økte inntekter. Uten å øke landets inntekter er det vanskelig å bekjempe alle 

problemene landet står overfor. Det er nødvendig med et fokus på arbeidsskapning og på 

kunnskapsøkning, så teknologinivå og produktkvalitet kan øke. Det er viktig dersom landet 

skal kunne klare å øke sin eksport. I tillegg er det nødvendig med en forbedring i 

sosialpolitikken, slik at de fattige har et bedre grunnlag å bekjempe sin fattigdom på. Det 
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betyr økt tilgang på helsetilbud, tilstrekkelig ernæring, gode boliger, sanitetstjenester, vann og 

elektrisitet.  

Mikrokreditter på El Alto kan skape en økt inntekt og redusert fattigdom for flere av de som 

benytter seg av det. Men andre føler seg fortsatt fattige. Mikrokreditter har i en viss grad 

spredd positive ringvirkninger til andre, ved hjelp av blant annet jobbskapning og en viss 

stimulering av lokale markeder på El Alto, men noen generell utviklingstrend har man ikke 

sett.  

Om fattigdomsreduksjonen for mine respondenter er varig, er umulig å si noe om. 

Bolivia er et land som opplever økonomiske og politiske uroligheter, og mange av 

informantene har et usikkert inntektsgrunnlag, mange mikrobedrifter bukker under i 

nedgangstider. Å få til en varig fattigdomsreduksjon for flere er dessuten enda vanskeligere 

når den ikke følges parallelt av en økning i utviklingsnivå i byen eller landet som helhet. 

Fattigdomsredusering for noen ved hjelp av et bredt tilbud av mikrofinansielle tjenester mer 

sannsynlig enn en generell utvikling på El Alto. Positive trender tyder likevel på at lånene i en 

viss grad også er utviklingsfremmende, særlig på lengre sikt: utdanningsnivået vil øke etter 

hvert som stadig flere ”mikrokredittbarn” får utdanning, tallene tyder på at stadig flere vil ta 

opp mikrokreditter (D-FRIF får årlig flere nye klienter) og slik bedre sin stilling, jobbskaping 

– om enn liten - vil hjelpe flere enn om lånene ikke hadde eksistert. 

Mikrobedrifter i uformell sektor skaper ofte begrensede og meget lokale 

ringvirkninger. På El Alto så de færreste ut til å kunne vokse til mellomstore bedrifter med 

større ringvirkninger for byen, selv om jeg hørte om eksempler på det fra D-FRIF. Men 

årsakene til det ser ut til å ligge på nasjonalt nivå. Økonomisk, politisk, strukturelle endringer 

må til før mikrofinansiering på El Alto kan oppfylle sitt fulle potensial.  
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8 Konklusjon 

 
I denne oppgaven har jeg sett på hva slags subjektive opplevelser brukere av mikrokreditter 

fra D-FRIF har av å ha tatt opp lån. Dette mener jeg har vært en interessant og litt alternativ 

vinkling i forhold til tradisjonelle evalueringsstudier som ser på de kvantitative, målbare 

effekter av mikrokreditter. I tillegg har jeg drøftet hvilke effekter mikrofinansiering, og da 

spesielt mikrokreditter, kan ha på fattigdomsreduksjon, og hvordan. Som en forlengelse av 

dette har jeg også drøftet hvorvidt mikrofinansiering, kan føre til en utvikling, enten det er på 

lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå, som nødvendigvis vil gagne flere enn kun brukerne av de 

mikrofinansielle tjenestene. 
I dette kapittelet skal jeg fremheve hovedfunnene i oppgaven, og sammenligne egne funn fra 

El Alto med funn fra andre steder. 

 

 

8.1 Fører deltakelse i D-FRIF sine programmer til en subjektiv 

opplevelse av forbedret velferd? 

 

Som nevnt i innledningskapittelet mener jeg at forbedring av velferd er så mye mer enn en 

økning i inntekt. Andre indikatorer, som for eksempel helse, boligforhold, og trygghet er også 

viktig. Mine informanter fortalte at de hadde opplevd forbedringer på en rekke områder etter 

at de tok opp lån. I tillegg til økonomiske endringer, som inntekt og økt avkastning for 

bedriften, så hadde flere fått bedre kosthold, bedre boligforhold, og ikke minst en utdanning 

for sine barn, noe de fleste la stor vekt på. Dette mener jeg er bekreftende for min 

problemstilling om hvorvidt mikrokreditter fra D-FRIF fører til en subjektiv opplevelse av 

forbedret velferd. Men tendensene var ikke helt entydige. Det fantes individuelle forskjeller 

blant mine informanter. Selv om alle hadde opplevd en eller annen form for forbedring i 

bedriften sin, ettersom det er det lånene brukes til, så var det ikke alle som opplevde økt 

inntekt, og dermed heller ikke de andre viktige effektene som en økt inntekt kan føre med seg, 

som forbedret bolig og kosthold eller økt selvtillit. Og trass i at flere hadde fått økt inntekt, 

som utvilsomt kunne lette hverdagen noe, betydde ikke det at de nødvendigvis opplevde alle 

de andre positive effektene jeg nevner. Mange følte seg fortsatt sårbare overfor uforutsette 
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utgifter eller sykdom, og usikre på fremtiden. Det finnes ulike årsaker til dette, og både 

utdanning, type bedrift, bosted, alder, familiestørrelse og antall lån man hadde tatt opp hadde 

innvirkning på inntekt. Men særlig alder og antall lån så ut til å skape individuelle forskjeller 

som ikke nødvendigvis er varige. De med mange lån, som hadde investert i sin bedrift over 

mange år ville naturlig nok kunne ha større inntekter enn de som var førstegangslånere, og de 

som var unge. Men enten de hadde opplevd mange, få, eller ingen forbedringer, så sa 

informantene at de hadde tro på at ting vil bli bedre på et senere tidspunkt, og derfor vil de 

også ta opp flere lån, selv om det betyr lange arbeidsdager og bekymringer over 

avdragsinnbetalinger. Disse negative effektene ved det å være lånekunde opplevde de fleste 

informantene. Mange av mine informanter syntes fortsatt de var fattige, og de virket fattige, 

men overraskende mange forventet at de skulle få det bedre – en slik tro på framtiden er også 

viktig for å motivere seg i harde tider. En annen viktig motivasjonsfaktor var at de fleste 

trodde livet ville vært annerledes uten lånene, selv om de slet, og hadde lite.  

 

Jeg vil konkludere med at de fleste av mine informanter mener at de har fått et forbedret 

velferdsnivå, om enn i liten grad. Og også blant de som har minst forbedringer, så ser troen på 

at man kan få det bedre ut til å være vekket, og det er viktig for å fortsette kampen for en 

bedre hverdag.  Jeg vil være forsiktig med å overdrive de positive effektene av D-FRIF sine 

mikrokreditter, men inntrykket er at i et land som Bolivia, der fremtidsutsiktene for en fattig 

kan være sørgelige, så kan mikrokredittene utgjøre en viktig hjelp og støtte for at de som i 

utgangspunktet har minimale ressurser, kan skape seg en litt bedre livskvalitet. 

 

 

8.2 Hvilke effekter kan mikrokreditter ha på fattigdomsreduksjon, og 

har de noen effekt på utvikling? 

 

Både på El Alto og andre steder i verden har man sett at mikrokreditter kan ha en viss effekt 

på fattigdomsreduksjon for den enkelte bruker og dennes familie. I visse tilfeller kan dette 

også spre seg til andre, blant annet via jobbskapning og stimulering av lokalmarkeder via økt 

kjøpekraft og investeringer fra mikrokredittbrukerne. Men dette hører til solskinnshistoriene. I 

mange andre tilfeller, som jeg også fant ut, er fattigdomsreduksjonen ikke varig, eller en 
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eventuell inntektsøkning er for liten til at man kan snakke om fattigdomsreduksjon. I disse 

tilfeller kreves det mer enn bare å tilby mikrofinansielle tjenester for å få til fattigdomslette. 

For at mikrokreditter skal fungere optimalt, og for at det skal kunne skape ringvirkninger for 

flere enn den individuelle bruker, kreves nemlig en positiv makroøkonomi, grunnleggende 

infrastruktur; som veier og kommunikasjon, et stabilt politisk miljø, sosiale tjenester, som 

helsetilbud, rent drikkevann, utdanning og sanitetsordninger. Det er i tillegg et udekket behov 

for mikrofinansielle tjenester på mellom 400 og 500 millioner fattige og lavinntektsfolk på 

verdensbasis36. Dette er folk som kunne trenge mikrofinans, men som ikke har tilgang. Det er 

altså viktig å få utvidet tilbudet, slik at man kan hjelpe flere. Selv om mikrokreditter skulle 

kunne være løsningen på mye, hjelper ikke det når det ikke er tilgjengelig for de trengende. 

Tilgang er ikke det største problemet på El Alto. Ifølge D-FRIF er markedet der faktisk i ferd 

med å mettes. Og der er det også et bredt tilbud for folk med ulike behov, fra de aller fattigste 

til sårbare ikke-fattige. Men strukturelle forhold, som økonomiske nedgangstider og politisk 

ustabilitet, skaper hindringer for de fattige på El Alto, og hindrer at man kan utnytte 

mikrokredittens fordeler til det fulle.  

Hvorvidt mikrokreditter kan føre til varig utvikling har jeg ikke funnet noe entydig 

bevis for. Jeg fant lite som tydet på at dette var i ferd med å skje på El Alto. Utvikling kan 

være mer varig enn fattigdomsreduksjon for den enkelte, men det er også mye mer komplekst. 

Sosiale, politiske, og økonomiske forhold må ligge til rette for det, skal man få økt utvikling. 

Dermed er utvikling også vanskeligere å oppnå enn fattigdomsreduksjon for den enkelte.  

Men under de rette forhold kan mikrokreditter være et viktig redskap blant flere i kampen for 

utvikling, for de skaper effekter som i seg selv er utviklingsfremmende, som å øke folks 

muligheter for arbeid og dermed inntekt, redusere fattiges sårbarhet og styrke kvinners stilling 

i forhold til deres lokalsamfunn, eget inntektsbringende arbeid, tilgang til helsetjenester og 

utdanning. Mikrokreditter alene er ikke nok til å bekjempe fattigdom eller skape utvikling 

nedenfra, men det er et viktig redskap blant flere i denne kampen. 

 

 

                                                
36 Year of the microcredit: http://www.gdrc.org/icm/iym2005/  
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8.3 Egne funn og empiri fra andre land 

 

I dette avsnittet vil jeg sammenligne en del av mine egne funn med de eksemplene jeg har 

brukt tidligere i oppgaven, fra India, Etiopia og Nicaragua, og se etter forskjeller og likheter. 

Jeg har funnet en rekke fellestrekk mellom egne data og empiri fra andre steder, hvilket jeg 

mener tyder på at det kan være en del like forhold ved mikrofinansiering over hele verden. 

Jeg mener fellestrekkene styrker troverdigheten av mine funn. 

 

• Som ved SEWA i India, MEP i Etiopia og ACODEP i Nicaragua, har jeg funnet en 

viss forbedring i inntekt for flere av lånerne ved D-FRIF. Og som man har sett blant 

annet hos SEWA er ikke inntektsøkningen nødvendigvis like stor for alle, men det 

skaper en viktig motivasjon, og et håp for brukerne om at de kan få det bedre. Dette 

fant jeg også hos lånekundene ved D-FRIF.  

• Mikrokredittene har gjort det mulig for brukerne hos alle de fire institusjonene å 

forbedre sine bedrifter ved å investere i egne redskaper eller oppgradere de som de 

allerede hadde. 

• Kosthold og boligforhold har forbedret seg for flere av brukerne hos alle de fire 

MFIene. 

• Selvtillitt og empowerment ser ut til å være resultat for flere av brukerne. 

• SEWA og D-FRIF er begge økonomisk levedyktige, i tillegg til at lånetakernes behov 

ser ut til å være dekket i større grad enn hos MEP, som ikke er økonomisk 

selvstendige, men avhengig av midler utenfra, og som blir kritisert for å tilby for små 

lån. Dermed blir det tydelig hvor stor betydning det har for en MFI å være økonomisk 

selvstendig. MEP har liten kontroll med hvor mye penger de har å bruke, ettersom 

pengebeholdningen er basert på donasjoner, og siden de ikke er levedyktige har de 

liten evne selv til selv å foreta grep som muligens kunne økt låneporteføljen, og 

dermed lånesummene til den enkelte lånetaker.  

• D-FRIF er den eneste av de fire organisasjonene som ikke tilbyr sparingsmuligheter. 

Flere av lånekundene deres nevnte at de ønsket seg det. Både ved SEWA, MEP og 

ACODEP har muligheter for sparing vært til stor hjelp for brukerne, blant annet fordi 

det fungerer som en forsikring mot uforutsette utgifter, og ved ACODEP også som en 
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garanti for lån til personlig bruk. Men lovverket i Bolivia forbyr NGOer å tilby slike 

tjenester.  

• Både D-FRIF, MEP og ACODEP har en utforming av sine programmer som gjør at de 

ikke lykkes helt i å nå de fattigste. I alle tre land vil man kunne finne folk som er så 

behovsdepriverte at de trenger annen hjelp før de kan ha nytte av mikrokreditter. Men 

det finnes også meget fattige som vil kunne dra stor nytte av mikrofinansielle 

tjenester, dersom utformingen av programmene tilrettelegges for dem. SEWA, og 

andre MFIer jeg har nevnt i oppgaven, som SANASA på Sri Lanca, SHARE i India og 

CRECER i Bolivia, lykkes i å nå de fattigste.  

• Hos MEP har man sett en del ringvirkninger for andre enn lånetakerne, ved blant 

annet økt jobbskapning og en stimulering av lokalmarkedet når lånene gjør folk i stand 

til å investere. ACODEP, med sin brede kundegruppe, legger også opp til økt 

jobbskapning, ettersom de også gir lån til små og mellomstore bedrifter, med flere 

ansatte. SEWA har mange kvinner med meget små ressurser i sin kundegruppe, så der 

vil jobbskapningen kunne være noe mindre, men lokaløkonomien vil kunne stimuleres 

ved at flere kvinner blir økonomisk aktive, eller øker den aktiviteten de allerede har, 

og integreres i økonomien i større grad. Blant D-FRIFs lånekunder har det også vært 

noe jobbskapning. Dessverre har Bolivias økonomiske nedgangstider gjort det 

vanskelig for folk å ansette på permanent basis, på grunn av store fluktuasjoner i 

salget gjennom året. Mye av jobbskapningen er derfor sesongbasert. Men i en by som 

El Alto, med høy arbeidsledighet, er sesongarbeid bedre enn ikke noe arbeid. 

 

 

8.4 Avslutning  

 

Et av FNs utviklingsmål er en halvering av verdens absolutte fattigdom innen 2015. 

Mikrofinansiering er ikke noen magisk løsning på alle verdens problemer, tilgang til 

finansielle tjenester er ikke alene tilstrekkelig for å hjelpe alle fattige ut av fattigdom. Til det 

kreves en mer omfattende utvikling innen det enkelte land eller område, og utvikling er en 

kompleks prosess, med sosiale og politiske, så vel som økonomiske aspekter. 

Men for eksempel å legge til rette for at folk kan danne sine egne mikroselskaper, er et første 

steg mot fattigdomsreduksjon. Tilgang til kreditt og sparemuligheter kan gi de fattige en 
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enestående mulighet til å forbedre sitt liv, ved å få mer mat på bordet, å beskytte seg selv mot 

kriser, og til å investere. Selv om man ikke kan forvente store utviklingsresultater på lokalt 

eller nasjonalt nivå, så er effektene av mikrokreditter viktig i form av de små, men 

betydningsfulle resultatene for den enkelte lånekunde det gjelder. De kan øke sin inntekt, og 

likevel være fattige, men det er en stor forandring for dem det gjelder.  

 

Fattigdomsredusering bør være et viktig fokus i et u-lands utviklingsstrategier. Å redusere 

fattigdommen vil både være et nødvendig mål i seg selv i en slik strategi, samt kunne skape 

flere ringvirkninger som ytterligere fremmer utvikling. I så måte kan mikrofinansiering være 

et nyttig verktøy i et lands utviklingsstrategier. 
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Vedlegg 1 

 

Intervjuobjektene 

 

Intervju 1-8 gjennomført inne på D-FRIFs kontorer, resten ute i folks bedrifter. 

 

Intervjuer av lånekunder tilknyttet Villa Bolivar-kontoret: 

 

1. Mann, 54 år. Gift, 4 voksne barn. Spinner alpakkaull. 2 lån på $300 hver. 

2.   Mann, 32 år. Gift, 3 barn. Eier et fjærfeutsalg. 3 lån, a $400, $600 og $800. 

3.   Kvinne, 42 år. Gift, 5 barn. Eier en liten matbutikk. Lånt 1 gang, ukjent sum. 

4. Kvinne, 32 år. Skilt, 2 barn. Veverske. Lånt 1 gang, ukjent sum. 

5. Kvinne, 38 år. Samboer, 3 barn. Kjøtthandel. Lånt 2 ganger, $500 og $800. 

6. Mann, 38 år, kvinne, 29 år. Gift, 3 barn. Eier en steinhuggerbedrift. Lånt 4 ganger, 

$300 og $500. 

7. Kvinne, 58 år. Gift, 3 barn, flere barnebarn. Pensjonist, men jobber fortsatt som 

veverske. Lånt 3 ganger, $300, $600 og $800. 

8. Kvinne, 44, veverske. Enke, 5 barn. Lånt 1 gang, $500. 

9. Mann, 47 år. Gift, 4 barn. Selger ris og småting i egen butikk, i tillegg til å levere ris 

til spisesteder. Lånt 2 ganger, $1000 og $800. 

10. Mann, 38 år. Gift, 6 barn. Skredder. Lånt 3 ganger, $300, $600 og $900. 

11. Mann, 45 år. Gift, 4 barn. Vever stoffer. Lånt 2 ganger, $500 og $2000. 

12. Kvinne, 28 år. Gift, 3 barn. Eier en bok-og papirhandel. Lånt 4 ganger, $600, $400, 

$1500. 

13. Mann, 34 år, kvinne 30 år. Gift, 3 barn. Eier en gullsmedbutikk og en minibuss. Lånt 3 

ganger, til sammen $3500.  

14. Mann, 51 år. Gift, 3 barn. Hattemaker. Tatt opp 8 lån, på mellom $150 og $1200. 

15. Kvinne, 37 år. Gift, 2 barn. Eier en kjøttbutikk og en minibuss. Lånt 5 ganger, fra 

$300. 

16. Mann, 60 år, skomaker. 6 barn. 4 lån, a $300 hver.  
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Intervjuer av klienter tilknyttet Juan Pablo- kontoret: 

 

17. Mann, 50. Gift, 3 barn. Eier blikkenslagerverksted og trafikkskole. Flere lån, fra $150 

til $3000. 

18. Kvinne, 36 år. Gift, 4 barn. Driver et kakebakeri, selger kosedyr, leier ut butikklokaler. 

Lånt 4 ganger, ukjente summer. 

19. Mann, 45. Gift, 3 barn. Matbutikk. Lånt 3 ganger, $1000 og $3000. 

20. Kvinne, 51. Gift, 3 voksne barn. Melkeutsalg. Antall lån ukjent. 

21. Kvinne, 27. gift, 3 barn. Sag og høvleri. Antall lån ukjent. 

22. Mann, 43. gift, 3 barn. Matbutikk. Lånt 4 ganger, mellom $500 og $3000. 

23. Mann, 51 år. Gift, 3 barn. Gullsmed. Lånt 6 ganger, mellom $500 og $1800. 

24. Mann, 30 år. Forlovet, ingen barn. Eier en bok-og papirhandel, studerer til biolog. 

Lånt 2 ganger, $600 og $800. 

25. Kvinne, 24 år. Singel. Eier en jernvarehandel. Lånt 2 ganger, ukjent sum. 

26. Mann, 33. Gift, 3 barn. Sag - og høvleri. Lånt 3 ganger, siste lån på $4000.  

 

Intervjuer med ansatte i D-FRIF: 

 

27. Clemente Siñani, direktør ved kontoret på Villa Bolivar. 

28. Juan Carlos Mayta, ansatt ved Villa Bolivar, kundebehandler. 
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Vedlegg 2 

 

Intervjuguide for feltarbeid høsten 2004. 

 

 

1. Generelt  

 

 

1.1 Respondentummer. 

 

 

1.2 Kjønn. 

 

 

1.3 Alder. 

 

 

1.4 Sivilstatus (gift, singel, separert/skilt, enke/-mann.  

 

 

1.5 Familieforhold: 

 

Har De barn? Hvor mange? 

 

Hvor gamle er barna? 

 

Går barna på privat eller offentlig skole?  

 

Hvis privatskole: Gikk de på privat skole også før lånet? 

 

Er barna økonomisk avhengige av Dem? 

 

Hvis gift/samboer: hva gjør Deres ektefelle? 
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Bor De med noen flere? 

 

 

1.6 Hvor mange års utdannelse har De?  

 

Hvilken type utdannelse har De? 

 

 

1.7 Hvilket yrke har De? 

 

 

1.8 Hva er Deres hovedinntektskilde? 

 

 

1.9 Har Deres familie hatt flere inntektskilder det siste året? 

 

 

1.10 Hva er Deres families gjennomsnittlige månedsinntekt, ca.? 

 

 

2. Lånet(lånene) 

 

 

2.1 Hvor mange ganger har De mottatt lån fra D-FRIF? 

 

 

2.2 Når mottok De lån fra D-FRIF? 

 

 

2.3 Hvor stort var lånet (lånene)? 

 

 

2.4 Har andre i husstanden mottatt lån fra D-FRIF før? 
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Hvis ja: Når mottok de lån?  

 

 

2.5 Hva er lånet/lånene brukt til? 

 

 

2.6 Synes De det bringer Dem bekymringer å ha lån? Hvordan? 

 

 

2.7 Jobber De mer etter at De tok opp lån? 

 

 

2.8 Dersom de svarer bekreftende på 2.6 og/eller 2.7: 

 

Synes De det er verdt slitet og bekymringene å ha lån? 

 

 

3. Før lånet:  

 

 

3.1 Hvorfor valgte De å ta et mikrokredittlån? 

 

 

3.2 Har De tatt opp lån i andre banker også?  

 

Hvis ja: Hvorfor valgte De å skifte bank? 

 

 

3.3 Hva var Deres forventninger til et slikt lån? 

 

 

3.4 Har disse forventningene blitt oppfylt?  
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Hvis ja: Hvordan? 

Hvis nei: Hvorfor ikke? 

 

 

3.5 Tror De livet ville vært ville vært annerledes om De ikke hadde fått lån fra D-FRIF? 

 

  Hvis ja, hva ville vært annerledes? 

 

 

4. Endringer i livet etter å ha mottatt og investert lånet: 

 

 

4.1 Har De merket noen endringer i Deres økonomi som De mener er en konsekvens av lånet? 

  

Hvis informanten ikke ser ut til å skjønne spørsmålet, er eksempler: 

- Deres inntekt har endret seg? 

- Deres evne til å spare har endret seg? 

  

 

4.2 I tillegg til endringer i Deres butikk/verksted, hva har vært de mest merkbare effekter i  

      Deres privatliv eller i din families liv etter lånet? 

 

 

 4.3 Er det noen endring i kostholdet til Deres familie etter lånet?  

 

Hvis informanten ikke kan svare er eksempler: 

- Spiser De mer, mindre eller annerledes?  

- Hva er i så fall annerledes? 

  

 

4.4 Har De kjøpt noen eiendeler som de mener De har kunnet kjøpe takket være lånet? 

  

Eksempler: 

 - tv 
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 - radio  

 - hvitevarer 

 - kjøretøyer 

 - annet 

 

 

4.5 Har De merket noe endring i selvtillit etter å ha mottatt og investert lånet? 

 

 Hvis ja: hva slags endringer? 

  

 Hvis informanten ikke ser ut til å kunne svare er oppfølgingsspørsmålet: 

 

Er De for eksempel tryggere på dem selv enn før i møte med visse situasjoner eller 

visse mennesker? 

 

 

4.6 Har De merket noen endring i Deres trygghets- eller sikkerhetsfølelse i forhold til før 

Deres første lån?  

Hvis ja: hva slags endringer? 

 

Hvis informanten ikke ser ut til å kunne svare er oppfølgingsspørsmålet: 

 

Føler De Dem for eksempel tryggere overfor uforutsette utgifter eller hendelser? 

 

 

4.7 Hva gjør De hvis det oppstår uforutsette utgifter? 

 

 

4.8 Har De sparepenger eller forsikring som De kan benytte mot uforutsette utgifter? 

 

 

4.9 Kan De fortelle meg om ulemper ved det å være lånetaker? 

  

 Og kan De fortelle meg om fordeler ved det å være lånetaker? 
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4.10 Vil De søke om lån igjen, hvis det er mulig? 

 

Hvis ja: hva vil De bruke det til? 

 

Hvis nei: hvorfor ikke? 

 

 

5. Om fattigdom 

 

Spørsmålene under punkt 5 er fra intervjuguiden til min medstudine, som jeg samarbeidet 

med på feltarbeidet - også i intervjusituasjonen. Hennes fokus var på fattigdom. De av hennes 

spørsmål som frembrakte relevant informasjon for meg, har jeg tatt med i min intervjuguide: 

 

5.1 Mener De selv at De er fattig? Hvorfor? 

 

 

5.2 Er det mulig å komme seg ut av fattigdommen? 

 

 

5.3 Hva er det største hinderet for å komme seg ut av fattigdommen her i Bolivia? 

 

 

5.4 Hvis informanten oppgir å føle seg fattig: Tror De at mikrokredittene fra D-FRIF vil 

hjelpe Dem å komme ut av fattigdommen? 

 

 

6. Om D-FRIF 

 

6.1 Hva mener De om programmet til D-FRIF? 

 

6.2 Etter Deres mening, kan man gjøre noe for å forbedre programmet? 
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Vedlegg 3 

 

Spansk intervjuguide for feltarbeidet høsten 2004. 

 

 

1. Generelt  

 

1.1 Numero del respondedor. 

 

1.2 Género 

 

1.3 Edad. 

 

1.4 Estado sivil (casado/a, soltero/a(ugift), separado/a, divorciado/a, viuda/a) 

  

1.5 Relaciones en la familia  

 

¿Tiene Usted hijos? 

 

¿Cuantos años tienen? 

 

¿Estudian? ¿En un colegio fiscal o particular? 

 

¿Estudian en un colegio particular antes del primer prestamo tambien? 

 

¿Son dependiente de Usted económicamente? 

  

¿Que hace su marido/esposa? 

 

¿Ustedes viven con otras personas tambien? ¿Quien? 

 

 

1.6 ¿Cuantos años de educacion tiene Usted? 
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1.7 ¿Cual es su oficio? 

 

1.8 ¿Cual es su principal actividad generadora de ingresos? 

 

1.9 ¿Su familia tambien ha tenido otros fuentes de ingreso en el ultimo año? 

 

1.10 ¿Aproximadamente, cual es la cantidad pro medio de ingresos de su familia cada mes? 

 

 

2.0 Sobre el prestamo/ los prestamos 

 

2.1 ¿Cuantas veces recibió Usted un prestamo de Diaconia- FRIF?  

 

2.2 ¿Cuando recibio Usted el primer prestamo de D-FRIF? 

 

2.3 ¿Cual era la cantidad de cada uno de los prestamos? 

 

2.4  Hay otras personas en su familia que han recibido prestamos de D-FRIF? 

 

 La cantidad? 

 

2.5 ¿En que usó Usted su(s) presatmo(s)?  

  

2.6 ¿Es una preocupacion tener prestamo? ¿Cómo? 

 

2.7 ¿Trabajan mas horas ahora que antes del prestamo? 

 

2.8 Si el respondedor dice que si:  

 

¿Vale la pena tener un prestamo? 
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3. Antes del préstamo 

 

3.1 ¿Porque ha elegido Usted tomar un microprestamo? 

 

3.2 ¿Usted ha recibido prestamos de otros bancos tambien? 

 

 Si sí: ¿porque ha cambiado su banco? 

  

3.3 ¿Cual eran sus esperanzas del este tipo de prestamo?  

 

3.3 ¿Estos esperanzas son cumplidos?  

 ¿Como? / ¿Como que no?  

 

3.4 ¿Usted cree que la vida hubiera sido diferente si no hubiera recibido préstamo(s) de  

D-FRIF? 

 

Si sí: ¿Cómo hubiera sido entonces?  

 

 

4. Cambios en la vida despues de recibir y invertir el (los) prestamo(s) (como 

concequencias del prestamo? 

 

4.1 ¿Ha notado Usted un cambio en su economia como concequencia del prestamo? 

   

Por ejemplo: 

¿Sus ingresos han cambiado? 

¿ Su capacidad de ahorrar ha cambiado? 

  

4.2  A parte de los cambios en su taller/tienda, ¿que han sido los efectos mas notable su vida 

personal o en la vida de su familia, despues del primer prestamo? 

 

 

4.3 ¿Hay cambios en la alimentacion de su familia despues del prestamo? 
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 ¿Comen menos, mas o diferente? ¿Como es diferente? 

 

  

4.4  ¿Usted ha comprado algunas cosas con la ganancia de su tienda/taller? 

 

 Por ejemplo: 

- Televisor 

- Radio 

- Figorifico 

- Congelador 

- Auto 

 

¿Cree Usted que esas ganancias estan debidos al prestamo? 

 

 

4.5 ¿Ha notado usted algun cambio en su autoconfianza  

despues de ricibir y invertir el prestamo?  

 

 Si sì: ¿que tipo de cambios? 

 

Por ejemplo: ?Usted tiene mas confianza en si mismo que antes frente a ciertas 

situaciones  o cierta gente?  

 

 

4.6 ¿Ha notado usted algun cambio en su sencasion de seguridad?  

 

 Si sì: ¿que tipo de cambios? 

 

¿Por ejemplo frente a situaciones o gastos inesperados? 

 

4.7 ¿Que hace Usted si emerge gastos inesperados? 

 

4.8 ¿Tiene Usted ahorros o seguro para gastos o situaciones inesperados? 
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4.9 ¿Usted puede contarme unas de las desventajas de ser prestatario?  

 

 ¿Y unas de las ventajas? 

 

4.10 ¿Pediría usted otro prestamo, si fuera possible? 

 

 Si la respuesta es sí: para que lo usaria? 

 

Si la respuesta es no: porque no? 

 

 

5. Pobreza 

 

5.1 ¿Opina Usted que Usted mismo/a es pobre? 

 

5.2 ¿Es posible salir de la pobreza? 

 

5.3 ¿Cuales son los obstaculos para salir de la pobreza aqui en Bolivia? 

 

5.4 ¿Cree Usted que los prestamos de D-FRIF le va a ayudar a salir de la pobreza? 

 

 

6. Sobre D-FRIF: 

 

6.1 ¿Que piensa Usted sobre el programa de D-FRIF? 

 

6.2 ¿En su opinion,se puede hacer algo para mejorar el programa de D-FRIF? 

 

. 

 

 

 

 

 


