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Abstract 

Title: Efficiency and development – A study at Grameen Bank 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Demi Molin & Ewa-Lena Bichsel 

Supervisor: Maria Fregidou-Malama 

Date: June 2010 

Aim: The purpose of this study is to analyze an organisation, Grameen Bank, and 

illustrate a relevant problem in the world. There are plenty of aid organizations that help 

countries, but to enable the build-up of an infrastructure, new methods are required that 

help the establishment of new entrepreneurs. Muhammad Yunus founded Grameen Bank 

in Bangladesh to help the poor population to develop and enhance their living standards 

by lending them micro loans.  

The purpose of this study: 

 Investigate how the organisation of Grameen Bank works 

 Acquire the purpose, goal and vision of Grameen Bank 

 Investigate the factors that influence the efficiency and development of Grameen 

Bank 

Method: The study has been made in line with the hermeneutic approach with a “red 

thread” that follows the entire work. The empirical part is made of secondary 

information where theories and article are chosen by a qualitative approach. 

Result & Conclusions: With their vision Grameen Bank has created pronounced 

purposes and goals that help them develop and enhance the bank without loosing focus 

on their customers.  

Suggestions for future research: The study has been limited by the access to 

preliminary data. For further work and research a deeper relationship with the people 

involved in their organisation is recommended.  

Contribution of the thesis: This study presents the factors that influence Grameen 

Banks purpose, goal, vision and their effect on the society. The study might be used as 

reference for future research in this topic since it gives a general picture of Grameen 

Bank’s organisation, structure and work method.  

Key words: Grameen Bank, Poverty, Microcredit, Culture and Organization structure, 

Bangladesh 



 

 

 

Abstract 

Titel: Effektivitet och utveckling – En studie på Grameen Bank 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Demi Molin & Ewa-Lena Bichsel 

Handledare: Maria Fregidou-Malama 

Datum: Juni 2010  

Syfte: Vi undersöker i denna studie en organisation, Grameen Bank, och vill på så vis 

upplysa om ett problem i världen. Det finns många hjälporganisationer som hjälper fattiga 

och utsatta länder men för att en bättre infrastruktur ska kunna etableras i u-länder krävs 

även nya metoder så att nya entreprenörer kan etablera sig på marknaden. Muhammad 

Yunus är en entreprenör, han skapade Grameen Bank i Bangladesh för att hjälpa den 

fattiga befolkningen att utvecklas och förbättra levnadsstandarden genom att låta dem ta 

mikrolån.  

Studiens syfte: 

 Undersöka hur Grameen Bankens organisation fungerar 

 Ta reda på Grameen Bankens syfte, mål och vision 

 Undersöka faktorer som påverkar Grameen Bankens effektivitet och utveckling 

Metod: Studien har gjorts enligt det hermeneutiska synsättet med en röd tråd som 

följer längs med hela arbetet. Den empiriska delen består av sekundärdata där berörda 

teorier och artiklar är utvalda med en kvalitativ ansats. 

Resultat & slutsats: Genom sin vision har Grameen Banken skapat tydliga syften och 

mål på vägen som hjälper dem att utveckla och effektivisera banken utan att tappa 

fokus på sina låntagare.  

Förslag till fortsatt forskning: Studien har haft vissa begränsningar när det gäller 

tillgång till primär datainsamling. För fortsatt forskning rekommenderas en djupare 

kontakt med personer i organisationen. 

Uppsatsens bidrag: Genom denna studie presenteras de faktorer som påverkar 

Grameen Bankens syfte, mål och vision samt dess inverkan på samhället.  Studien kan 

i framtiden användas som underlag för djupare forskning i ämnet då det ger en generell 

bild över Grameen Bankens organisation, struktur och arbetssätt. 

Nyckelord: Grameen Bank, Fattigdom, Mikrolån, Kultur, Organisationsstruktur, 

Bangladesh 
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1. Inledning 

Inledningen ska fungera som en intresseväckare och skapa en nyfikenhet hos läsaren till 

att fortsätta läsa studien. Här introduceras läsaren i valet av ämne genom bakgrunden, 

problemformuleringen och syftet med studien. 

 

Fattigdom är att ständigt var hungrig, att inte ha någonstans att ta vägen när mörkret faller 

eller att inte ha några pengar för sjukvård eller skola. (World Bank, 2010) Det finns 

många organisationer i samhället som verkar för att bekämpa fattigdom i världen. I 

dagens samhälle är det över 1,4 miljarder människor som lever i extrem fattigdom, 

mindre än en dollar om dagen (UNDP, 2009). Ett av dessa länder är Bangladesh där i dag 

ca 36,3% av befolkningen lever under sådana förhållanden (Central Intelligence Agency 

2010). Fattigdomen nådde klimax strax före självständighetsutbrytningen från Pakistan 

under 1970-talet. Utbrytningen upplevdes som en triumf men landet stod inför nya 

utmaningar. Med ny regering och nya reformer började Bangladesh kännetecknas av dålig 

ekonomi och instabil politik där flera rebelliska kupper genomfördes bland invånarna 

fram till 1991 då parlamentarisk demokrati återinfördes. (Dhaka, u.d, 2010.)   

 

Många hjälporganisationer och regeringar försöker bistå med olika medel för att skapa en 

gynnsam förutsättning för människorna i Bangladesh. Då många människor i Bangladesh 

lever i extrem fattigdom kan de inte med egna medel lyfta sig ur fattigdomen utan är fast i 

en ond cirkel och kämpar varje dag för sin och familjens överlevnad. Grameen Bank är 

skapad för ett ge dessa människor en möjlighet att skapa sig en agrikulturell tillvaro 

genom mikrolån. (Grameen Bank, 2010) 
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1.1 Bakgrund 

Grundaren Muhammad Yunus idé om Grameen Bank startades när han undervisade på ett 

av stadens universitet, tillsammans med sina studenter ville han hjälpa dem fattiga i 

byarna kring Chittagong. Genom en dialog med en fattig kvinna förstod Yunus snabbt att 

de var fast i en ond cirkel där ockerräntor gjorde att det var omöjligt för de fattiga att 

betala av sina skulder. Yunus tog kontakt med de befintliga bankerna för att be dem hjälpa 

de fattiga i samhället men då dem krävde säkerhet för att kunna få lån blev det omöjligt. 

Yunus tog då lån i sitt eget namn för att hjälpa de fattiga kvinnorna och på den vägen gick 

han vidare och skapade Grameen Bank. (Yunus, 2007, s.20-26)  

 

1983 blev Grameen Bank ett eget företag och under åren 1985 till 1990 kunde Grameen 

Bank bli en självständig bank. (Yunus, 2007, s.183) Grameen Bank har idag lyckats med 

att skapa en bank som bygger på tillit. Idag har banken över åtta miljoner kunder där 97 

procent är kvinnor. Bankens låntagare äger 96 procent av banken, resterande 4 procent 

ägs av staten. (Grameen Bank, 2010) Banken finns i över 80 000 byar med ca 2500 

kontor (Grameen Bank, 2010). År 2006 vann Muhammad Yunus och Grameen Bank 

Nobels fredspris ”för deras arbete att bygga ekonomisk och social utveckling underifrån”. 

(Yunus, 2007) 

1.2 Problemformulering 

Hur påverkar Grameen Bankens syfte, mål och vision bankens utveckling och 

effektivitet? 

Underfrågor: 

- Vad är Grameen Bankens syfte, mål och vision?  

- Vad har Grameen Banken för funktion i samhället? 

- Vad har kulturen och religion för påverkan på banken och dess effektivitet? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att göra omvärlden uppmärksam på hjälporganisationer som arbetar 

med att förebygga fattigdom. Genom att studera Grameen Bankens organisation och 

kultur vill vi förmedla deras syfte, vision och arbetssätt och utröna deras styrkor och 

svagheter för att underlätta etablering för liknande organisationer. 
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1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas då det inte finns tid och resurser för att undersöka hela Grameen 

Bankens organisation. Grameen Bank är en stor organisation med många olika samägda 

organisationer, studiens fokus ligger därför på bankorganisationen i Bangladesh. Dock 

kommer vissa paralleller till andra organisationer och banker att dras. 

1.5 Disposition 

Vårt arbete är disponerat som följer: 

Kapitel 1 – Inledning 

Inledningen ska fungera som en intresseväckare och 

skapa en nyfikenhet hos läsaren till att fortsätta läsa 

studien. Här introduceras läsaren i valet av ämne 

genom bakgrunden, problemformuleringen och 

syftet med studien. 

Kapitel 2 – Metod 

Syftet med metoden är att bilda en länk mellan 

läsaren och skribenterna. Kapitlet illustrerar, 

förklarar och motiverar studiens arbetssätt samt val 

av modeller och vetenskapliga artiklar. 

Kapitel 3 – Teori 

I teoriavsnittet fokuserar vi på att redovisa centrala 

och relevanta teorier som valts ut utifrån studiens 

grundmodell. De valda teorierna introduceras för 

läsaren och ligger som grund till analysen. Teorin 

avslutas med en kort sammanfattning. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

Empirikapitlet är faktadelen i studien där verkligheten beskrivs genom en nulägesanalys. 

Kapitlet består av sekundärdata och ska ge en rättvis bild av Grameen Bankens 

organisation. Empirin avslutas med en sammanfattning. 

 

Figur 1.5-1 Disposition 
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Kapitel 5 – Analys/Resultat 

I analysen sammankopplas teorier med empiriska data. Det diskuteras om likheter och 

skillnader mellan de två kapitlens innehåll och slutligen redogörs ett resultat på studiens 

syfte och frågeställning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning som belyser de 

viktigaste analysresultaten.  

Kapitel 6 – Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. I diskussionen reflekteras slutsatsen för att 

försöka utröna om varför slutsatsen och resultatet blev som dem blev. Kapitlet avslutas 

med rekommendationer till fortsatta studier och forskning i ämnet. 
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2. Metod  

Syftet med metoden är att bilda en länk mellan läsaren och skribenterna. Kapitlet 

illustrerar, förklarar och motiverar studiens arbetssätt samt val av modeller och 

vetenskapliga artiklar. 

 

2.1 Synsätt 

Studien har arbetats fram med det hermeneutiska synsättet i fokus. Thurén menar att 

genom att använda det hermeneutiska synsättet kommer skribenterna överföra sin 

förståelsehorisont till läsaren och öka läsarens förståelse för ämnet.(Thurén, 2007) För att 

skapa förståelse krävs det att de kognitiva och normativa tankesätten möts på mitten. 

Detta illustreras ofta som två roterande kugghjul och när dem två möts ökar förståelsen. I 

det kognitiva kugghjulet återfinns den faktiska verkligheten och i det normativa 

kugghjulet finns individens egna tolkningar och uppfattningar om samhället. Kugghjulen 

sätts i rullning när ämnets grundidé är utvald, kugghjulen hjälper till att utveckla en 

problemformulering som ligger till grund för den resterade delen av studien och besvaras 

i slutdiskussionen. (Holme och Solvang, 1997) Vi har valt att följa det hermeneutiska 

synsättet för att skapa en rödtråd i arbetet, syftet med detta är att underlätta förståelsen 

och läsningen. Den röda tråden följer genom varje kapitel och ger en ökad medvetenhet 

om ämnet.  När slutdiskussionen nås ska kugghjulen vara så täta att läsaren kan förstå 

resultatet och inte enbart se beskrivningen. I figur 2-1 illustreras tillvägagångssättet för 

skapandet av studien. (Holme och Solvang, 1997) 
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2.2 Teoretisk ansats 

Studien har utvecklats genom att använda en modell av Jones som ramverk, den ger en 

övergripande bild om vad som påverkar en organisation. Jones talar i boken 

”Organizational Theory, Design, and Change” om att organisationer påverkas av 

aspekter som finns inom den specifika och generella omgivningen. Den mörkblåa utan i 

modellen presenterar den specifika miljön och den ljusblåa generella miljön.  

                       (Jones 2007s.57) 

 

I fortsättningen väljer vi att använda oss av de svenska orden för de generella och 

specifika faktorerna, dessa är; kunder, distributörer, unioner, organisation, regering, 

leverantörer, konkurrenter i de specifika faktorerna och i de generella faktorerna, 

demografi, kultur, internationella påtryckningar, politik, omgivningen, ekonomi och 

tekniska.  

 

Några fokusområden har valts ut från modellens specifika omgivning, dessa är: kunder, 

distribution, unioner och organisationen. Utifrån vår frågeställning har vi valt ut dessa 

fyra, dem ger oss en tydlig bild av vad vi anser vara de viktigaste delarna som påverkar 

organisationen. Kunderna är en viktig del av en organisation utan kunder kan de inte 

existera, Grameen Banken har ett unikt kundsystem och bör därför förklaras. Distribution 

Demographic and 

cultural forces 

 

International 

forces 

Environmental 

forces 
Economic forces Technological 

forces 

Political forces 

Goverment 

Customers 

Unions 

Competitors Suppliers 

Distributors 

The Organization 

Figur 2.2-1  Ramverk 
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förklarar hur produkten når ut till kunden, hur kostnader kan minimeras genom att välja 

rätt distributions kanaler. Unioner är sammanslagningar av företag från olika marknader 

och kan förekomma i olika former. Grameen Banken har skapat många olika unioner till 

hjälp för att nå mål på vägen till vision. Organisationen är den del som håller samman och 

styr hela organisationen, det är därför viktigt att förklara hur den ser ut och hur de arbetar. 

Regeringen är en viktig del och påverkar landet och organisationerna som existerar där. 

Vi har valt att bortse från regeringen då tiden inte räcker till för undersöka och ge en 

rättvisbild av landets regeringsstyre. Vi anser att återförsäljare inte är relevant för 

Grameen Bankens organisation då de ej använder sig av återförsäljare i 

bankorganisationen. 

 

Från den generella omgivningen har demografi och kultur valts ut. Genom att inkludera 

demografi i vår studie kan vi undersöka befolkningsstrukturen i landet och försöka 

urskilda hur den har förändrats sedan Grameen Banken startades. Kulturen i Bangladesh 

skiljer sig från den svenska och vi vill undersöka hur den påverkar organisationen samt 

om det finns några kännetecken för organisationer med andra kulturer. Vi anser oss inte 

vara tillräckligt insatta i landets politiska, ekonomiska och internationella situation för att 

på djupet analysera och tolka resultatet. Därför har vi valt att utesluta vissa faktorer i den 

specifika och generella omgivningen och fokuserar istället på dem som vi anser vara de 

mest relevanta för vår studie. I både teori och empiriavsnittet har vi valt att separera 

demografi och kultur för att tydliggöra dess inverkan på organisationen.   

2.3 Forskningsmetod 

Teorier och vetenskapliga artiklar är utvalda med en kvalitativ ansats för att ge läsaren en 

förståelse till bakgrunden av problemen samt att ge studien ett djup att bygga vidare på.  

Dem är kopplade till de olika delarna som återfinns i rammodellen. Valet av den 

kvalitativa metoden är baserat på dess förmåga att beskriva och förstå olika 

samhällsmässiga förhållanden. (Holme och Solvang, 1997, s.157) Vid insamling av 

material är det viktigt med kritiskt tänkande och att validera källorna för ett trovärdigt 

utfall. När kvalitativa metoder används för insamling av primär och sekundär information 

finns det två distinkta problem, representativitet och giltighet. Representativitetsproblem 

uppstår när intervjuaren ej kan vara neutral under intervjun, respondentens svar kan då 

påverkas av intervjuaren om han/hon har passion och åsikter i ämnet. Det andra 
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problemet är giltighet, att kunna mäta relevant data med utgångspunkten på 

undersökningssituationen, det är ofta två verklighetsuppfattningar som ska mötas och 

mätas. För att undvika dessa problem krävs att undersökningsmaterialet är väl genomfört 

och relevant till ämnet utan ledande frågor. 

2.4 Insamling av primärdata 

Det har gjorts försök till att skapa primärdata genom intervjuer med anställda på Grameen 

Bank i Bangladesh.  Genom etablerade kontakter mellan Högskolan i Gävle och ett 

universitet i Bangladesh gavs förutsättningarna för att kunna genomföra en insamling av 

primärdata. Trots ett bra samarbete med studenter och lärare på universitet i Bangladesh 

gick primärdata ej att insamla på grund av bankens hårda policy gällande utlämning av 

information. Bankens krav för utlämning av information återfinns i appendix 3. Syftet 

med intervjuerna var att skapa förståelse och ge en bild om hur verkligheten och kulturen 

ser ut på plats samt att ge läsaren en närmare kontakt med Grameen bank och deras 

anställda.  Intervjuerna på Grameen Bank var tänkta att genomföras av studenter från 

universitetet i Bangladesh. Frågorna (appendix 4) är utformade utefter studiens syfte och 

för att undvika feltolkade frågor har boken ”Fråga rätt” (2001) från Statistiska 

centralbyrån och ”Forskningsintervjun: tekniker och genomförande” (2008) av Bill 

Gillham använts. Trots välkonstruerade frågor skulle representativiteten och giltigheten 

inte helt kunnat säkerställas då skribenterna inte kan verifiera validiteten på svaren. 

2.5 Insamling av sekundärdata 

Genom den kvalitativa metoden har sekundärdata insamlats. Fördelarna med att använda 

sekundärdata är att den ger värdefull information som är svår att undersöka på egen hand. 

Andra fördelar med sekundärdata är noggrannheten och kontrolleringen av vetenskapliga 

verk som doktorsavhandlingar och uppsatser, då dessa kontrolleras från olika håll innan 

publikation. (Ejvegård, 2003) Studiens sekundärdata inhämtas både från vetenskapliga 

artiklar, litteratur och webbaserade källor. Genom litteraturen och vetenskapliga artiklar 

har vi tagit fram teorier som anses vara relevanta till vårt syfte. Teorierna följer vår valda 

modell och presenteras under respektive del för att ge en överblick samt för att ge läsaren 

en tillhörighet och förståelse till studien. Teorierna presenteras utförligt i teoriavsnittet 

och bryts ner i delar som ska ge läsaren en känsla av förståelse, detta byggs sedan upp 

tillsammans med empirin i analysen för att utröna likheter och olikheter i teorierna.  
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För att styrka vår empiriska del i studien har vi försökt att inkludera vetenskapliga artiklar 

då vi ej fick tillgång till primärdata. Grameen Bankens hemsida är en vanligt 

förekommande källa i arbetet då den innehåller mycket information, bland annat rapporter 

och artiklar som berör Grameen Banken och vår studie. För att ge studien mer liv och 

rörelse återfinns flera citat från böckerna The Poor Always Pay Back (2006) och Banker 

to the Poor (2006), vilka är skriva av Grameen Bankens grundare Muhammad Yunus. 

 

I analysavsnittet använder vi de nedbrutna teorierna och kopplar samman dem med vårt 

empiriska material. Detta ger oss ett underlag för att utröna teoriernas samhörighet med 

empirin. Genom analysen får vi fram ett resultat som presenteras i slutsatsen där vi även 

presenterar vilka fördelar och nackdelar som finns i organisationen.  

2.6 Källkritik 

Vi har valt att använda oss utav en modell som skall verka som en grund och en ram till 

vårt arbete. Detta ger vårt arbete en struktur att arbeta utefter men den måste användas på 

rätt sätt då det finns en chans att strukturen stjälper studien mer än den hjälper. Detta 

beror på om det är ett för snävt ramverk eller ej, om valet av ramverk är för snävt finns 

det en risk att studien inte kommer presentera ett tillfredsställande resultat. En för snäv 

ram kan vara för ledande och resultatet blir missvisande. 

 

"Ursprunget till vår kunskap" kommer enligt Thurén (2007, s.7) från olika källor. Det är 

därför viktigt att vara kritisk till sina källor för att utesluta partiska åsikter och statistiska 

felberäkningar då studier bidrar till den fortsatta utvecklingen av vårt samhälle. Källkritik 

behandlar frågan om vad som är sant eller falskt, genom att granska en källa kan vi få 

svar på om materialet är användbart eller inte. För ett utröna en källas trovärdighet kan tre 

frågeställningar användas; Varför, Vem, och När?Vetenskapliga artiklar är granskade i 

olika instanser innan de publiceras för att utesluta felaktiga antaganden. Vi är dock 

medvetna om att det förekommer att artiklar kan bli inaktuella då det sker förändringar i 

världen och i organisationer, om en artikel är inaktuell kan detta kan påverka vårt resultat. 

För att undvika problem med inaktuella artiklar har vi granskat varje källa för att fastställa 

källans trovärdighet. Det insamlade materialet har granskats med frågorna varför, vem 

och när för att minska risken att studien ska presentera ett felaktigt resultat.  
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3. Teori 

I teoriavsnittet fokuserar vi på att redovisa centrala och relevanta teorier som valts ut 

utifrån studiens grundmodell. De valda teorierna introduceras för läsaren och ligger som 

grund till analysen. 

 

3.1 Generella faktorer 

Den generella miljön som omger en organisation påverkar dess förmåga att verka i 

samhället. Organisationens anpassningsförmåga i den generella miljön ger dem 

möjligheter att skapa resurser för fortsatt utveckling.  Exempel på generella faktorer är 

Demografi, kultur, internationella påtryckningar, politik, omgivningen, ekonomi och 

teknologi.  (Jones, 2007, s.57) 

3.1.1 Demografi 

”Demografi är vetenskapen om befolkning och befolkningsförändringar.” (Dribe och 

Stanfors, 2005, s.5) Demografin beskriver hur länder ser ut befolkningsmässigt, hur 

länder är sammansatta samt länders geografiska spridning. Demografiska siffror och 

termer är baserade på statistik över historien och behandlar ämnen inom matematik, 

biologi, medicin och samhällsvetenskap. (Dribe och Stanfors, 2005) Genom att mäta 

förändringar över tiden inom olika områden kan data användas för att analysera 

framtiden. Forskare försöker med hjälp av demografisk data dra slutsatser om framtidens 

utveckling och hur den kan se ut vid samma utvecklingstempo. (Hofsten, 1982)  

 

De vanligaste undersökningsområdena inom demografi är fertilitet, mortalitet och 

migration, det vill säga barnafödslar, dödsfall och in- och utvandring i landet. Andra 

vanliga förhållanden som undersöks är könsskillnader, medellivslängd, sociala skillnader 

och familjeförhållanden. Forskare försöker med hjälp av olika variabler utröna vad 

orsakerna till förändringar inom de olika områdena är, detta genom att studera faktorer 

som påverkar statistiken. (Dribe och Stanfors, 2005) 
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Enligt Hofsten finns det vissa problem med att undersöka demografin och befolkningen 

över flera länder. Han menar att jorden inte fungerar som en enhet när det gäller 

befolkning, detta grundas på att varje land har sin egen befolkningspolitik som kan 

påverka variablerna. Enskilda länder fattar egna beslut kring storleken på landet, 

invandringspolitiken ser olika ut, lika så stimuleringen att öka eller minska barnafödseln. 

Hofstens slutsats är att befolkningsanalysen bör knytas till resonemang och grunder som 

gäller det enskilda landet för att bli sanningsenligt och trovärdigt. (Hofsten, 1982, s.10) 

Detta gör att det kan vara svårt att jämföra länder emellan när det är olika faktorer som 

påverkar. 

3.1.2 Kultur 

”Kultur är den oskrivna bok med det sociala spelets regler som 

vidarebefordras till nykomlingar av dem som tillhör en kultur, och som 

bygger bo i deras sinnen” (Hofstede och Hofstede, 2005, s.51).  

Kulturer, omgivning och uppfostran påverkar och formar individer över hela världen. 

Hofstede menar på att det finns tre faktorer som påverkar människans sätt att tänka, känna 

och agera. Dem tre är den mänskliga naturen, kultur och personlighet och dessa kan 

illustreras i en pyramid. I pyramidens botten ligger den mänskliga naturen som är 

universell och nedärvd. I pyramidens mellanplan ligger den inlärda kulturen som är 

specifik för en viss grupp eller kategori. Hofstede skriver att kulturen är: 

”den kollektiva mentala programmering som särskiljer de människor som 

tillhör en viss grupp eller kategori från andra” (Hofstede och Hofstede, 2005, 

s.17).  

I toppen på pyramiden ligger personligheten, den yttersta faktorn som påverkar individen, 

den är specifik för varje individ och är både nedärvd och inlärd (Hofstede och Hofstede, 

2005, s.18). 
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Figur 3.1-1 Kultur pyramid 

 

(Hofstede och Hofstede, 2005, s.18) 

Organisationskultur 

Organisationskulturen kan vara svår att definiera men kan kännetecknas genom ett fåtal 

faktorer. En organisationskultur är: 

 Ett kollektivt fenomen som inte kan detaljeras till enskilda individer 

 En mänsklig skapelse som är socialt konstruerad för en grupp människor 

 Har ritualer, seder och bruk som används inom gruppen 

 Svår att mäta och klassificeras 

 Svår att förändra (Bruzelius och Skärvad, 2008, s.318) 

 

Organisationskulturen kan illustreras som en lök med en kärna i mitten som omges av 

flera lager. I kärnan ligger de grundläggande antagandena för organisationen, där ligger 

basen för vad som är acceptabelt och hur problemlösningar går till. Det är i kärnan den 

starkaste och mest värdefulla kulturen skapas och det är även därför det är i kärnan det 

kan uppstå problem. Utanför kärnan finns organisationens värderingar, i värderingarna 

tydliggörs organisationens problemhantering samt hur de hanterar olika situationer. 

Utanför värderingarna ligger normer och beteendemönster för att sedan ytterst täckas av 

artefakterna. Artefakter är skapade av människor och kan beskrivas som något som man 

ser, hör eller känner på organisationen, dem är lätta att observera men svårare att tolka. 

(Bruzelius och Skärvad, 2008, s.319) 

 



 

15 

 

Forskare menar att organisationskulturer påverkar organisationens effektivitet, då 

individer påverkas av sin omgivning påverkar det även effektiviteten och arbetsinsatsen. 

Organisationer med stark organisationskultur kan därmed ha större framgång men för att 

det ska fungera måste kulturen stödja verksamhetens mål och strategier. En organisation 

med en kultur som motverkar verksamhetens mål och strategier får motsatt effekt. 

Framgångsrika organisationer med stark organisationskultur arbetar mycket med 

målfokusering, motivation och struktur. Dessa faktorer främjar både organisationen och 

medarbetarna. (Bruzelius och Skärvad, 2008, s.330-331) 

 

Dimensioner av nationalkultur 

För att förstå kulturer har olika forskare försökt utröna gemensamma problem mellan 

nationalkulturer. För att fastställa dessa använder dem olika dimensioner, dimensionerna 

är olika aspekter av kulturen som kan användas för att mäta förhållandena till andra 

kulturer. För att fastställa dimensionerna presenterar Hofstede dem primära problemen 

som länder i världen har gemensamt, dessa problem har genom tidigare undersökningar 

fastställts av andra forskare. Forskarna menar att utefter hur samhället fungerar i de olika 

länderna ger de primära problemen olika konsekvenser. Efter undersökningar har 

gemensamma problem och skillnader fastställts inom följande fyra områden: 

 Social ojämlikhet (inklusive förhållanden till auktoriteter) 

 Förhållanden mellan individer och grupper 

 Föreställningar om manligt och kvinnligt (de sociala och känslomässiga följderna 

av att födas som flicka eller pojke) 

 Sätt att hantera osäkerhet och tvetydighet (sätt att hantera aggressioner och 

uttrycka känslor) (Hofstede och Hofstede, 2005, s.37) 

 

Social ojämlikhet – Olika samhällen och länder hanterar jämlikhet på olika sätt, 

maktdistans är ett sätt att mäta hur olika länder hanterar jämlikheten. Att maktdistansen 

skiljer sig länderna emellan beror på flera faktorer. Ett tydligt tecken på ojämlikheter i 

samhällen är samhällsklasser, finns det tydliga klasser i samhället där de olika klasserna 

inte har tillgång och möjlighet till samma fördelar i samhället finns det ofta stor 

maktdistans. Maktdistansen kan även undersökas vidare i familjeförhållanden, skolan, 

arbetsplatsen och staten. (Hofstede och Hofstede, 2005) 
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I länder med liten maktdistans är jämlikheten mellan barn större, i sådana miljöer 

uppfostras oftast barnen till självständiga individer i hemmet. Skolan är en annan faktor 

som påverkar barn och ungdomar, relationen mellan lärare och elev bildar nya 

grundläggande värderingar och beteenden hos individerna. Det finns skillnader mellan 

stor och liten maktdistans i skolor i olika samhällen. I länder med stor maktdistans har 

eleverna oftast större respekt för lärare medans i samhällen med liten maktdistans 

behandlas elever mer jämlikt av lärare. Maktdistansen kan även mätas på arbetsplatsen, i 

samhällen med stor maktdistans anser både den överordande och den underordade att de 

ej är jämlika, det förväntas att den underordnade skall bli tillsagd vad som förväntas 

göras. Organisationsformer som hierarkier är vanliga på arbetsplatser med stor 

maktdistans och det är vanligt förekommande med känslomässigt laddade åsikter om 

varandra. Det är även vanligt med stora klyftor mellan överordnad och underordnad 

gällande löner och utbildning. I organisationer där maktdistansen är mindre betraktas 

överordnad och underordnad mer som jämlikar. Det är även populärt med decentraliserat 

styre med mindre övervakningspersonal i samhällen med mindre maktdistans, det är 

ingen skillnad i status mellan arbetena som utförs i organisationen. Vanligast är dock en 

kombination av stark och svag maktdistans där organisationen försöker ta de bästa sidor 

från båda håll. (Hofstede och Hofstede, 2005) 

 

Det finns maktdistans mellan staten och medborgare som kan analyseras. Länder med stor 

maktdistans har ofta ett traditionellt maktsystem som även kan sammanbindas med 

religion. De politiska åsikterna går ofta isär där det antingen är ett starkt höger- eller 

vänsterstyre med en svag mitt, inkomsterna är ofta ojämnt fördelade och skattesystemen 

gynnar dem mest förmögna. I länder med liten maktdistans skiljs politik och religion åt. 

Lagar skall skilja gott och ont och alla medborgare skall ges samma rättigheter. Liten 

maktdistans har oftast rika länder med en stor medelklass. (Hofstede och Hofstede, 2005) 
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Förhållanden mellan individer och grupper – Olika kulturer ser på individer och 

grupper på olika sätt och det kan särskiljas i två olika samhällen, det kollektivistiska och 

individualistiska samhället. Det kollektivistiska samhället består mestadels av stora 

familjer som lever i närheten av varandra. Barn växer upp som en del i en grupp och blir 

en del av gruppens identitet. I det individualistiska samhället växer barn upp i mindre 

kärnfamiljer där uppväxten präglas av en personlig identitet som sakta utvecklas. En 

individ som växer upp under dessa förhållanden förväntas vara oberoende av att tillhöra 

en grupp i framtiden och väntas ta hand om sig själv och den närmsta familjen. (Hofstede 

och Hofstede, 2005) 

 

De individualistiska och kollektivistiska samhällena har olika mål gällande arbete. Det 

individualistiska samhällets främsta arbetsmål har genom undersökningar fastställts som: 

fritid, frihet och utmaning. Individer i det individualistiska samhället anser att det är 

viktigt med ett arbete där det finns tid för fritid, valmöjligheten över arbetstider i 

kombination med utveckling och utmaning. Det kollektivistiska samhället prioriterar 

istället tre andra arbetsmål, dessa är: övning, fysiska förhållanden och användning av 

färdighet. Dem föredrar ett arbete där det finns möjlighet till övning, där det finns goda 

fysiska arbetsförhållanden samt där det finns möjlighet att använda sig utav sina 

kunskaper och färdigheter inom arbetet. (Hofstede och Hofstede, 2005) 

 

För att få ett bredare begrepp på om det individualistiska och kollektivistiska samhället är 

varandras motsatser och tillhör olika dimensioner går dem att analysera och tolka i olika 

situationer. För att undersöka begreppen vidare kan de sättas i förhållande till 

maktdistans, familj, skola, arbetsplats och staten. (Hofstede och Hofstede, 2005) 

 

Undersökningar visar att det kan i vissa fall finnas samband mellan länder med stor 

maktdistans och kollektivism i samhället. I samhällen där människor har behov av att 

tillhöra en grupp eller familj finns vanligtvis även ett behov av maktfigurer. Detta kan 

även symboliseras med en familjemedlem som har större auktoritet i släkten. 

Konfrontation med andra människor kan ses som oförskämt och gruppen har 

gemensamma åsikter och värderingar. Däremot i individualistiska kulturer ses 

konfrontationer och ärliga svar som välgörande där personliga åsikter är viktiga. I skolan 



 

18 

 

och utbildningssyfte finns det även några skiljaktigheter mellan de två kulturerna. Syftet 

med utbildning i den individuella kulturen är att lära sig hur man lär sig, skolan skall 

förbereda individen att hantera nya och oförutsägbara situationer under hela livet. Den 

kollektivistiska kulturen uppmuntrar istället traditioner och vill anpassa individen till 

samhället och grupper.  Vidare på arbetsplatsen finns det även där skillnader, i det 

individualistiska samhället behandlas den anställde som en enskild individ där löner och 

anställningar baseras på färdigheter och regler. Det kollektivistiska samhället ser på sina 

anställda utifrån vilken grupp de tillhör, detta ligger även som beslutande grund vid 

anställning och befordran. (Hofstede och Hofstede, 2005) 

 

Inom politiken särskiljer sig de två kulturerna, den kollektivistiska kulturen präglas av 

åsikter som är förutbestämda av en specifik grupptillhörighet där de kollektiva intressena 

går före de individuella. Staten har en dominerande roll där det är vanligt med låg BNP 

per capita. Patriotism, grupp- eller familjeägda företag samt att det finns olika lagar och 

rättigheter för olika grupper är vanligt förekommande. Den individualistiska kulturen 

präglas av en politik där människor har en egen åsikt, alla ska ha samma rättigheter och 

lagen skall vara lika för alla. Självständighet är idealet i det individualistiska samhället. 

Vart skillnaderna mellan det individualistiska och kollektivistiska samhället kommer ifrån 

är svårt att veta, de geografiska, ekonomiska och historiska variablerna har dock en viss 

påverkan. (Hofstede och Hofstede, 2005) 

 

Manligt och kvinnligt – Förutom de biologiska skillnaderna som finns mellan män och 

kvinnor har forskare undersökt andra faktorer som skiljer mannen och kvinnan åt. 

Hofstede skriver följande kring könsroller:  

”Eftersom bara en liten del av könsrollsskillnaderna bestäms av biologiska 

faktorer, beror stabiliteten i könsrollsmönstren nästan helt på 

socialisering”(Hofstede och Hofstede, 2005, s.142).  

Maskulinitet och femininitet kan jämföras i olika situationer och stadium för att få en 

klarare uppfattning om dess inverkan, några av situationerna där de kan jämföras är 

allmän norm och familj, utbildning, arbetsplatsen och staten. 
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Det kan finnas tendenser till skillnader mellan feminint och maskulint i allmänna normer 

och inom familjen. I det feminina samhället är relationer och livskvalitet viktigt, det skall 

vara jämlikt mellan män och kvinnor på flera stadier, exempel är att båda skall vara 

blygsamma, mjuka och relationsfokuserade. I det maskulina samhället är det istället mer 

viktigt med utmaningar, erkänningar, avancemang och inkomst, i familjen står mannen 

för fakta och kvinnan för känslor. Även inom utbildning finns det olikheter mellan 

maskulint och feminint. Den feminina sidan ser den genomsnittliga eleven som en norm, 

där avundsjuka råder mot den som försöker visa sig duktig. I den maskulina sidan är den 

bästa eleven en norm, det finns konkurrens i skolan där misslyckanden anses som tragedi, 

detta främjar aggressivitet som accepteras. (Hofstede och Hofstede, 2005) 

 

På arbetsplatsen kan dimensionen av maskulint och feminint påverka hur konflikter och 

belöningar hanteras. I det feminina samhället förespråkas mindre organisationer där fritid 

går före pengar och karriärmöjligheter finns för båda könen. I det maskulina samhället 

överlever den starkaste, de föredrar ett bestämt styre där belöningssystem baseras på 

rättvisa och individuella prestationer, varje man förväntas göra karriär och pengar och 

inkomster prioriteras framför fritid. Även inom religion och politik finns det olikheter 

mellan maskulint och feminint. Det feminina samhället förespråkar ett välfärdssamhälle, 

ett samhälle som tillåter alla människor och där utsatta och fattiga skall hjälpas. Det är 

ofta ett vänsterstyre inom politiken och det finns många aktiva kvinnor. Religionerna är 

tillåtande där jämställdhet mellan könen är betydelsefullt. I det maskulina samhället mäts 

prestationer, samhället skall tillrättavisa och varje land skall klara sig själv. Inom 

politiken står många på höger sida dock är andelen aktiva kvinnor låg. Religionerna är 

mer hårda och betonar mer den manliga rollen. (Hofstede och Hofstede, 2005) 

 

Osäkerhet och tvetydlighet – Framtiden är aldrig helt förutbestämd, därför måste alla 

människor hantera osäkerhet. Hur människor ställer sig mot osäkerhet kan definieras som:  

”i den utsträckning som människorna i en kultur känner sig hotade av 

tvetydliga eller okända situationer” (Hofstede och Hofstede, 2005, s.183).  

Det går att skilja olika kulturer och samhällen åt när det gäller hur osäkerhetsundvikande 

dem är. Det finns tre faktorer som kan påverka och avhjälpa osäkerhet, dessa tre är 

teknologi, lag och religion. Teknologin hjälper människor att hantera osäkerheter från 
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naturen. Lagar och regler hjälper människor att hantera osäkerhet från andra människor 

och religion är ett sätt att hjälpa människor att hantera osäkerheten inför framtiden 

(Hofstede och Hofstede, 2005, s.180). Det finns olika typer av osäkerhetsundvikande, 

starkt och svagt, dem går att jämföra och relatera till varandra inom olika områden, dessa 

är bland annat: allmänna normer och familj, hälsa, utbildning och köpbeteende, arbete, 

organisation och motivation, medborgaren och staten samt tolerans, religion och idéer. 

(Hofstede och Hofstede, 2005) 

 

Det finns skillnader mellan ett svagt och ett starkt osäkerhetsundvikande samhälle när det 

gäller allmänna normer och familjen. I ett svagt osäkerhetsundvikande samhälle ses 

osäkerheten som ett vardagligt inslag i livet, där stress och ångest, aggressivitet och 

känslor är ovanligt. Det kännetecknas av ett lugnt och avstressat familjeliv där människor 

tilltalas på ungefär samma sätt. I det starka osäkerhetsundvikande samhället ses 

osäkerheten som ett hot, den skapar stress och ångest och det som är annorlunda anses 

vara farligt. Stressen visar sig även i familjelivet där barnen uppfostras med stränga 

regler, det är även vanligt att visa starka känslor. (Hofstede och Hofstede, 2005) 

 

Inom hälsa, utbildning och köpbeteende finns det skillnader mellan starkt och svagt 

osäkerhetsundvikande. I samhällen med ett svagt osäkerhetsundvikande känner sig 

människor sig allmänt lyckligare då de oroar sig mindre för vad som komma skall, den 

egna förmågan sägs vara en anledning till framgång. Den starka osäkerhetsundvikande 

kulturen präglas mer av oro, dem föredrar expertis och kunskap för att minska risken för 

osäkerhet. Människor känner sig i allmänhet mindre lyckliga i dessa samhällen och 

omständigheter och tur är en mer sannolik orsak till framgång. På arbetsplatsen kan även 

där skillnader mellan de två samhällena åtskiljas. I det mindre osäkerhetsundvikande 

samhället arbetar invånarna när det finns behov, det är vanligt med ovisshet och 

tvetydlighet. De högsta cheferna arbetar ofta med strategier och fokuserar på 

beslutsprocessen och bland de anställda är det motiverande med uppskattningar och 

samhörighet. I det starka osäkerhetsundvikande samhället är det vanligt med 

långtidsanställningar, de anställda drivs av att arbeta hårt där tid är pengar. De högsta 

cheferna arbetar med den dagliga verksamheten, det är även vanligare med 
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egenföretagare. Det som motiverar människorna i det starka osäkerhetsundvikande 

samhället är trygghet, samhörighet och uppskattning (Hofstede och Hofstede, 2005). 

 

Det går att finna skillnader mellan det svagt osäkerhetsundvikande samhället och det 

starkt osäkerhetsundvikande samhället även när medborgare och staten undersöks. I det 

svagt osäkerhetsundvikande samhället finns det få allmänna lagar och regler som lätt kan 

ändras, medborgarna ses som kompetenta med intresse och förtroende för politik. Det är 

vanligt med liberalism, frivilligorganisationer och tolerans till nya idéer. I ett starkt 

osäkerhetsundvikande samhälle finns det istället många lagar och regler om vad som är 

rätt och fel, rättsväsendet går dock segt och det är få medborgare som är intresserade av 

politik då de oftast har en negativ stämpel. Det är ofta ett konservativt samhälle i starka 

osäkerhetsundvikande kulturer då det finns ett större behov av lag och ordning. (Hofstede 

och Hofstede, 2005)  

3.2 Specifika faktorer 

En organisations handlingsförmåga baseras först och främst på de specifika faktorerna i 

organisationen då dem ligger till grund för organisationens dagliga beslut. I detta avsnitt 

ingår följande delar: organisation, unioner, kunder och distributörer. 

3.2.1 Organisation 

Sociala verksamheter 

Sociala verksamheter (social business) kännetecknas av aktieägares engagemang för 

samhällets utvecklig. I dagens kapitalistsamhälle kan två extrema typer av 

organisationsformer förekomma (Yunus, Moingeon och Lehmann-Ortega, 2010). Den 

ena är vinstmaximerande, då aktieägarna förväntar sig avkastning på investerat kapital 

och den andra är icke vinstdrivande organisationer som har utgångspunkt att främja 

samhället (Yunus, Moingeon and Lehmann-Ortega, 2010).  Det finns några skillnader i 

finansieringen mellan organisationsformerna, en välgörenhetsorganisation finansieras 

exempelvis endast av bidrag. I modellen kan organisationer placeras in utifrån deras 

organisationsform.  
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(Yunus,Moingeon och Lehmann-Ortega, 2010) 

Figur 3.1-2 visar att sociala verksamheter ligger i det nedre högra hörnet, en blandning av 

ideella organisationer (Not-for-profit Organizations) och vinstmaximerande företag 

(Profit-maximizing Businesses). Organisationer som bedriver sociala verksamheter har 

samma mål som ideella organisationer dock ägnar dem sig mer åt finansiella affärer 

istället för välgörenhet. Deras verksamhet är nästan identiskt med en vinstmaximerande 

företag då dem själva täcker sina kostnader samt återbetalar sina investerare. Yunus, 

Moingeeon och Ogtega beskriver en social verksamhet som följer:  

”While its primary purpose is to serve society, a social business has 

products, services, customers, markets, expenses and revenues like a 

`regular´ enterprise ... It is a no-loss, no-dividend, self-sustaining company 

that repays its owners´ investments.” (Yunus, Moingeon och Lehmann-

Ortega, 2010) 

Sociala verksamheter är ett hett ämne inom forskarvärden, många forskare vill ge sin bild 

om vad som bygger en bra social verksamhet. Grundmodellen som används består av tre 

grund komponenter: 

 Princip förslag (Value proposition) – svarar på frågorna: vilka är våra kunder, 

vad kan vi erbjuda dem och till vilket pris? 

 Princip konstellationer (Value constellation) – svarar på frågan: Hur ska vi nå 

våra kunder med erbjudanden? Detta gäller inte enbart företaget utan även dess 

återförsäljare och partners.  

Not-for-profit 

organizations 

N/A 

SOCIAL 

BUSINESSES 

Profit-

maximizing 

businesses 

 

Financial profit maximization 

Non recovery of 
invested capital Repayment of 

invested capital (self 

sustainability) 

Social profit maximization 

 

Figur 3.2-1 Social Business 
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Dessa två komponenter är dem avgörande delarna för vinst utjämning. 

 Vinst utjämning (Profit equation) – visar förhållandet mellan intäkterna från 

förslagen och hur kostnaderna och kapital är fördelade från princip 

konstellationen. (Yunus, Moingeon and Lehmann-Ortega, 2010) 

 

Organisationsstruktur 

Organisationsuppbyggnaden och ledarstilar är viktiga delar i organisationer. 

Organisationsformer beskriver hur organisationen har fördelat ansvar och arbetsuppgifter, 

beslutsrätt och befogenheter samt hur arbetet samordnas och styrs. Det finns olika former 

av organisationsstrukturer, den traditionella organisationsstrukturen illustreras som en 

hierarki eller pyramid. I hierarkin är organisationen centralstyrd med ledningen i toppen, 

där tas beslut som sedan delegeras nedåt i organisationen. En annan vanligt 

förekommande organisationsform är det decentraliserade styret som kan illustreras som 

en uppochner vänd pyramid. Besluten tas nära kunden/medlemmarna i decentraliserade 

organisationer och kan därför vara gynnsamma i kundfokuserade organisationer.  

(Bruzelius och Skärvad, 2008, s.182-183) 

 

Det finns fördelar och nackdelar med både en centraliserad och decentraliserad 

organisation. I en centraliserad organisation har ledningen bättre kontroll och kan granska 

de olika delarna i organisationen, de kan även lättare hålla organisationen fokuserad på 

uppsatta mål. En decentraliserad styrning ger medarbetarna en större flexibilitet och 

ansvartagande vilket kan leda till ökad personlig utveckling hos medarbetarna. (Jones, 

2007, s.101) 

 

Problem med centralstyre kan vara om de blir för centraliserade, om toppcheferna tar alla 

viktiga beslut kan ledarna längre ner i hierarkin bli rädda för att ta tag i problem på egen 

nivå, det finns även risk för minskad effektivitet och utveckling. En alltför decentraliserad 

organisation kan löpa risk att blir ostrukturerad och om ledarna får för mycket frihet finns 

risken att deras egna funktionella mål går före organisationens. (Jones, 2007, s.101-102) 
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Den ideala organisationsformen beskrivs som en kombination av centralisering och 

decentralisering, då balans skapas mellan långsiktiga strategier och kortsiktig flexibilitet 

och innovation. Detta skall ge chefer och ledare på lägre nivå i organisationen möjlighet 

att snabbt kunna reagera och fatta beslut när problem och förändringar uppstår. (Jones, 

2007, s.102)  

 

Arbetsprocesser 

Arbetsprocessen i organisationer består av olika delar och är anpassade efter den specifika 

organisationen. En gemensam faktor är att de alltid startar med en insats (input) och slutar 

med en uteffekt (output). Modellen nedan presenterar en av flera möjliga arbetssätt för att 

färdigställa en produkt eller tjänst.  

 

(Jones,2007 s,239) 

 Insats processen (Input process) - startas genom att produkter eller tjänster 

beställs av företaget. Företaget måste då anordna sina resurser och se vad det är 

som behövs för att kunna genomföra produkten eller tjänsten. Viktiga delar att ta 

hänsyn till är fördelningen av kostnader och personal. (Jones, 2007, s.239) 

 Omvandlingsprocess (Conversion process) – handlar om att konvertera insatsen 

till utmatning och använda sina resurser på bästa möjliga vis. Organisationer 

måste följa utvecklingen i den generella miljön och anpassa sin produktion utifrån 

Conversion 

process 

Output 

process 

Input 

process 

Work leaves 

Work enters 

 

 Figur 3.2-2 Arbetsprocess 
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efterfrågan. Organisationen lägger ofta vikt i att analysera flödena och 

kostnadseffektivisera processerna. (Jones, 2007, s.239) 

 Utmatningsprocessen (Output process) – nås när produkten eller tjänsten är 

färdig att levereras till marknaden. Innan nyproducerade produkter eller tjänster 

levereras ut till marknaden görs genomgående tester för att upptäcka 

produktionsfel. Andra viktiga delar i outputen är garanti och kundservice. (Jones, 

2007, s.239)  

3.2.2 Unioner 

Samägda produktionsbolag 

Samägda produktionsbolag (Joint venture) är en strategisk sammanslagning mellan två 

företag för att möta upp en efterfrågan på en marknad. Detta sker ofta mellan två företag 

som agerar på olika marknader och kan därför dra fördelar av varandras 

marknadskännedom. (Jones, 2007, s.72) Enligt Kotler finns det fyra typer av samägda 

produktionsbolad som används av företag som på ett enkelt sett vill kunna etablera sig på 

en ny marknad. 

 

1. Licensering (Licensing) – Organisationen köper en licens, där de får rätten att 

producera och använda originalorganisationens patent, varumärke och andra 

yrkeshemligheter. Det kan förekomma nackdelar för grundorganisationen med 

denna konstellation eftersom dem överlåter verksamheten till 

intresseorganisationen och förlorar då kontrollen över produktionen. En annan 

nackdel som kan vara värd att överväga med licensering är att företaget kan få en 

framtida konkurrent när licensen löper ut.  

2. Kontraktstillverkning (Contract manufacturing) – kontrakt skrivs mellan 

grundorganisationen och intressentorganisationen. Kontraktet innehåller delar som 

när, var och hur produkterna får tillverkas och distribueras. Fördelarna med 

kontraktstilverkning är att det går snabbare att etableras på marknaden, det finns 

möjlighet till antingen delägarskap eller att den lokala tillverkaren köps ut. 

Nackdelarna med kontraktstillverkning kan leda till minskad kontroll över 

organisationen samt minskade vinster.  
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3. Förvaltningsupphandlande (Management contracting) – används av 

organisationer som vill sälja in sitt know-how koncept på internationella 

marknader. Hilton är ett exempel på en organisation som använder sig av 

förvaltningsupphandlande.  Denna konstellation innebär låg risk och oftast 

intäkter från start.  

4. Delägarskap (Joint ownership) – två eller flera organisationer från olika 

marknader går samman för att möta upp en efterfrågan. Det kan också föreligga 

krav från utländska regeringen att delägarskap ska existera för att en etablering 

ska godkännas. Fördelar med delägarskap är att kostnaderna och ansvaret delas 

mellan organisationerna. (Kotler, Wong, o.a. 2005) 

3.2.3 Kunder  

Segmentering 

Segmentering används för att hjälpa organisationen med att analysera marknaden och 

dela in den i delar för att lättare anpassa sina produkter till efterfrågan på marknaden. En 

segmenteringsstrategi som förespråkas av Kotler är en modell som innehåller tre 

huvudområden: Market segmentation, Market targeting och Market positioning. (Kotler, 

o.a., 2005, s.31) Dessa områdens arbete är att identifiera marknaden och förespråka 

fördelar och nackdelar med olika segment. Segmenten delas ofta in i grupper efter 

demografiska perspektiv så som ålder, kön, inkomst, religion och utbildning. Även den 

geografiska profilen är viktig, där analyseras klimatet, regioner, land och stadsstorlekens 

påverkan på organisationer. 

 Marknadssegmentering (Market segmentation) – används för att identifiera 

distinkta grupper och kunder med olika behov. Karaktärsdrag och beteende är 

betydande faktorer som inverkar på val av produkter och tjänster, organisationer 

måste därför vara medvetna om hur deras målgrupp väljer sina produkter eller 

tjänster och matcha deras efterfrågan. Valbarheten mellan strategierna är många, 

massmarknadsföring, segmenteringsmarknader och nischade marknader är några 

och dem kan kategoriseras efter geografiska och demografiska förhållanden 

(Kotler, o.a. 2005, s.391). 

 Marknadsföringsmål (Market targeting) – är organisationens valprocess av 

målgrupper. Grundarbetet i marknadssegmenteringen är därför en viktig plattform 
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för val av målgrupp och marknad. Marknadsföringsmålen handlar om att kunna 

utvärdera varje segments fördelar och nackdelar (Kotler, o.a., 2005, s.391). 

 Marknadsposition (Market positioning) - sista steget i modellen används för att 

skapa en konkurrenskraftig position på marknaden. En konkurrenskraftig position 

skapas genom en bra marknadsföringsmix som tilltalar och möter upp kundernas 

efterfrågan (Kotler, o.a., 2005, s.391). 

3.2.4 Distributörer 

Distributionskanaler 

Val av distributionskanal är av betydelse för organisationer, det går att välja mellan två 

alternativ, antingen används befintliga kanaler eller så byggs ett eget distributionsnät. 

Andreasen definierar kanaler som:  

”A channel is a conduit for bringing together a marketer and a target 

audience member at some place and time for the purpose of facilitating 

behavioural opportunities” (Kotler och Andreasen, 2003, s.391). 

Med direkta kanaler behålls kontrollen inom organisationen vilket kan generera fördelar. 

(Kotler och Andreasen, 2003) 

 Alla organisationsfördelar (intäkter, varumärkesuppbyggnad, 

medieuppmärksamhet) som gäller transaktioner behövs inte delas med andra 

organisationer och individer.  

 Alla kanaler kan övervakas av organisationen. 

 Direktkontakt med valda segmentgrupper ger marknadsföraren en bättre inblick i 

deras behov och efterfrågan. 

 Direktkontakt med valda segmentgrupper ger en snabb överblick vid problem med 

produkt eller tjänst.  

 Respons till marknadsförändringar kan ske snabbt och enkelt. 

 Utrymme för experiment med alternativa vägar för att nå ut till valda segment. 

 Möjligheten till mer uppmärksamhet ges till marknadsförarens erbjudande än om 

det skulle finnas hos endast en förmedlare.  

Trots många fördelar med direkta kanaler så kan indirekta kanaler ibland vara ett bättre 

alternativ. Indirekta kanaler är mer kostnadseffektiva än direkta kanaler, de använder 

befintliga distributionskanaler och kan spara kostnader genom att inte behöva bygga upp 
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ett kontaktnät från grunden. Indirekta kanaler kräver dock att organisationen lägger stort 

fokus på kontroll av verksamheten för att undvika att distributörens verksamhetsmål 

glider isär från grundorganisationens affärside. (Kotler och Andreasen ,2003) 

3.3 Sammanfattning 

För att ha en grund till analysen och diskussionen av studien väljer vi att göra en 

sammanfattning av det vi tycker är av betydelse och relevans för studien. Genom att 

presentera dess delar i en sammanfattning ger vi läsaren ytterligare en chans att ta till sig 

budskapet och skapa en bättre förståelse till analysen. 

Vi började teorikapitlet med att diskutera generella faktorer som påverkar organisationen, 

dessa var demografi och kultur. Demografin är en viktig aspekt vid undersökningar av 

länder för att utröna hur landet ser ut och hur det utvecklas. Dem vanligaste 

undersökningsfaktorerna är fertilitet, mortalitet och migration. Kulturen presenterades 

sedan med hjälp av Hofstede och Hofstede, där introducerades kulturens olika 

påverkningsfaktorer. Det som påverkar kulturen är den sociala ojämlikheten, skillnader på 

samhällsklasser och förhållningssätt till maktdistans. Förhållandet mellan individer och 

grupper är en annan faktor, hur människor växer upp påverkar deras synsätt, här 

diskuterades det kollektivistiska och det individualistiska samhället för att visa skillnader. 

En annan faktor är den maskulina och feminina kulturen som påverkar individer och 

deras förhållningssätt till saker och ting i samhället. Slutligen presenterades 

osäkerhetsundvikandet och hur olika stor grad av osäkerhetsundvikande påverkar 

samhällen. 

Bland de specifika faktorerna diskuterades organisationen, unioner, kunder och 

distributörer. Inom organisationen presenterades olika organisationsformer, både 

centralisering och decentralisering presenterades med för- och nackdelar. 

Organisationskulturer introducerades sedan, vi diskuterade om hur den kunde liknas vid 

en lök där organisationens kärna omgavs av flera lager. Vidare diskuterades även unioner, 

enligt Kotler finns det olika former för samägda företag, där licensering och delägarskap 

är några. I avsnittet om kunder diskuterades det om vad som är viktigaste vid 

segmentering och positionering, det viktigaste är att undersöka marknaden för att hitta 

sina kunders behov och positionera sig utefter det. Sist presenterades distributörer, där 

organisationen kan välja mellan att använda sig av befintliga distributionsnät eller att 

skapa sig egna, för och nackdelar presenterades för dem båda. 
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4. Empiri 

Empirikapitlet är faktadelen i studien där verkligheten beskrivs genom en nulägesanalys. 

Kapitlet består av sekundärdata och skapar en rättvis bild av Grameen Bankens 

organisation. 

 

4.1 Demografi 

Inom demografin mäts olika faktorer för att undersöka landets befolkning, här kommer 

fertilitet, mortalitet, migration, könsskillnader, medellivslängd och andra sociala 

skillnader undersökas. 

 

År 2009 bodde det runt 156 miljoner människor i Bangladesh och populationens 

tillväxttakt har beräknats till 1,292 %. Fördelningen mellan män och kvinnor ligger vid 

födseln på 1,04 man/ kvinna, denna variabel avtar med åldern och efter 15 års ålder ligger 

förhållandet på 0,89 man/kvinna. Åldersfördelningen för invånarna i Bangladesh var vid 

senaste mätningen 2010, 34,1 % vid 0-14 år, 61,8 % vid 15-64 år och 4,1 % är över 65 år. 

(Central Intelligence Agency, 2010) Nedan följer en tabell över Bangladesh 

åldersfördelning år 1995 och 2010. 

Diagram 4.1-1 Demografisk åldersfördelning 1995 

 

(Nation Master, 2010) 
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Diagram 4.1-2 Demografisk åldersfördelning 2010 

  

(Nation Master, 2010) 

Medianåldern fördelat över hela befolkningen ligger på 23.5 år vid senaste mätningen år 

2010, kvinnorna har en lite högre medianålder på 23.8 år och männens medianålder ligger 

på 23.2 år. (Central Intelligence Agency, 2010) Av tabellerna ovan går det att se att 

medianåldern har varit lägre. 

 

Mortaliteten i Bangladesh har avtagit de senaste 25 åren, 1985 hade Bangladesh ett 

dödstal på 14.13/1000 invånare för att 20 år senare, år 2005, ha ett dödstal på 7.52/1000 

invånare. Dödstalen skiljer sig åt mellan kvinnor och män, kvinnorna har i snitt ett lägre 

dödstal än männen. Spädbarnsdödligheten har under samma tid minskat, år 1985 låg 

spädbarnsdödligheten på 116 av 1000 nyfödda och vid år 2005 hade detta tal minskat till 

54 döda av 1000 nyfödda. Vid denna undersökning räknas spädbarnsdödligheten på 1000 

levande nyfödda, dödsfödda barn ingår ej i undersökningen. Vid senaste mätningar har 

antalet undernärda barn i Bangladesh utmäts till 13 %. (Nation Master, 2010)  

 

Fertiliteten hos kvinnorna i Bangladesh låg år 2008 på 3.08 barn/kvinna, detta med 

förutsättningarna att kvinnan lever den hela beräknade fertilitetsåldern. År 2003 gav 

undersökningen med samma förutsättningar 3.17 barn/kvinna. Den förväntade 

levnadstiden för invånarna i Bangladesh var år 2005 63.21 år. Den tidigaste 

undersökningen på förväntade levnadstider hittas från år 2003, dock har detta tal hunnit 

öka med närmare två år under två års tid. Den förväntade levnadstiden var 61.33 år 2003. 
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Kvinnorna har i snitt vid båda mätningarna haft en lite högre förväntade levnadstid än 

männen. (Nation Master, 2010)Migrationen i Bangladesh hade år 2008 ett nettotal på -

0.65/1000 invånare, detta är en liten minskning från år 2003 då den tidigaste 

undersökningen gjordes, då låg nettotalet på -0.72/1000 invånare. (Nation Master, 2010) 

 

Läs- och skrivkunnigheten ligger på ungefär 50 % av alla invånare över 15 år och den 

beräknade skollängden skall vara 8 år för både män och kvinnor (Central Intelligence 

Agency, 2010). Läs- och skrivkunnigheten varierar mellan män och kvinnor, det har 

länge varit fler män än kvinnor som kan läsa och skriva, år 1980 var förhållandet 0.58 

mellan män och kvinnor. Vid mätningar år 2001 hade förhållandet stigit till 0.9, det är 

alltså fler kvinnor som kan läsa och skriva än 20 år tidigare. (Nation Master, 2010) 

 

I Bangladesh är majoriteten muslimer, ungefär 83 % av befolkningen, övriga invånare, 

närmare 13 % är hinduer och övriga 1 % av medborgarna har andra religiösa åskådningar. 

(Central Intelligence Agency, 2010) 

4.2 Kultur 

I artikeln The fit between the organization structure and its cultural setting: aspects of 

Islamic cultures diskuterar Baligh hur religioner och organisationsstrukturer kan påverka 

organisationens effektivitet, han skriver följande:  

“Fitting the organization structure into its cultural setting is a relevant issue if we are 

interested in the organisation’s efficiency” (Baligh, 1998, s.419). 

Artikeln behandlar främst den muslimska religionen, islam, och talar om hur de 

muslimska troende ställer sig till olika företeelser men även hur det kan påverka 

organisationens effektivitet. Religioner och kulturer kan beskrivas utifrån flera termer, 

grunden för islam ligger i en total underkastelse till Gud, Gud är den ende med auktoritet 

men han kan ge den vidare i olika former till hans budbärare och till andra med auktoritet. 

Inom islam är det viktigt med generositet, logik och att fullfölja avtal. Den islamska 

logiken baseras på sanning som är detaljerad och noggrann. Vidare talar även författaren 

om hur muslimer ställer sig till sin handlingsförmåga, han menar att muslimer tror att det 

kan finnas en länk mellan allt dem gör kommer att ha en effekt på vad de får tillbaka, 

dock poängterar författaren att denna länk är ganska svag. (Baligh, 1998) 
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Baligh diskuterar vidare organisationsstrukturer och kulturer för att utröna om det finns 

någon struktur som passar det islamska samhället bättre. Enligt honom skulle samhällen 

med islamska kulturer passa bäst ihop med en organisationsstruktur som har tydliga 

beslutsregler. Beslutsreglerna bör vara: genomträngliga, omfattande, frigörande samt 

”rena” och okontroversiella gentemot den islamska kulturen och normen. Organisationer 

med en traditionell hierarkisk organisationsstruktur där det finns tydlig auktoritet och 

centralstyrning är oftast de organisationer som passar i islamska samhällen. Då de 

traditionella organisationsstrukturerna implementeras lättare i den islamska kulturen finns 

det en sannolikhet till att regler följs och effektivitet blir högre om de uppfyller 

beslutsreglerna. (Baligh, 1998) 

 

Vid analysering av organisationsstrukturer och islamska kulturer finns det tre viktiga och 

grundläggande uppfattningar om hur människan påverkar organisationen. Alla tre 

kommer från samma grund och visar på hur människans beteende kan påverka 

organisationens verkningsgrad. Den första handlar om naturliga orsaker till att saker 

händer och människans plats i världen vid förändring. Den andra handlar om tillgången 

till jordiska och gudomliga belöningar. Den tredje relaterar till att det personliga ansvaret 

går före Guds. (Baligh, 1998, s.45)  

 

Vidare diskuterar Baligh om belöningarna inom den islamska kulturen, av de två typerna 

av belöningar så är det den andra, gudomliga belöningar, som är viktigast för muslimer. 

De jordiska belöningarna anser han inte har någon större effektivitet i den generella 

miljön, han menar att det beror på att muslimer kan vara svårare att organisera. Detta 

beror på att muslimer anser att det enda rätta är att följa de regler som finns och finner 

ingen anledning till att inte göra det då dem är uppfostrade efter Koranen där det anses 

vara det enda rätta. Belöningar inom organisationer är istället de beslut som människorna 

inom organisationen tar, dessa beslut skall uppfylla Guds vilja men hans vilja är inte 

vetbar. De gudomliga belöningarna är av mer värde för muslimer då de har en chans att 

uppfylla Guds vilja. Inom den islamska kulturen är de organisationer med effektiva 

belöningssystem dem som lyckas koppla belöningen med dess logiska funktion, 

belöningarna skall även reflektera den tro som de belönade har. Belöningar skall baseras 
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på personens input i organisationen, eftersom den islamska tron förespråkar att alla 

människor bär ansvar för sina handlingar bör dessa belöningar vara personliga och inte 

baseras på en grupps prestation. (Baligh, 1998) 

 

Baligh poängterar att det inte alltid blir mer lönsamt för organisationen även om 

religionen och kulturens värderingar utifrån ser ut att passa organisationsstrukturen. Han 

anger främst vad som enligt teorierna är möjligt och hur det skulle kunna anpassas för att 

skapa en högre effektivitet inom organisationen. (Baligh, 1998) 

4.3 Grameen Bank 

Grameen Banken startades 1983 och har över åren genomgått flertalet omstruktureringar i 

organisationen, dock har deras syfte, mål och vision aldrig förändrats (Yunus, 2007). 

Grameen Bankens syfte är att nå de människor som är allra fattigast och som saknar egna 

tillgångar. Grameen Banken fungerar inte som en vanlig kommersiell bank då 

kommersiella banker endast lånar ut pengar till de som redan har pengar eller andra 

tillgångar. Grameen Bank lånar istället ut pengar till dem som inte uppfyller kriterierna på 

de kommersiella bankerna. Yunus har satt upp en policy för Grameen Bank:  

”One who does not possess anything gets the highest priority in getting a 

loan” (Grameen Bank, 2010). 

Yunus vill genom detta tankesätt förmedla till människorna att Grameen Bank tror på 

individen, att alla föds med en oändlig potential och det handlar om att få utrymme för att 

utvecklas. Mikrolånen är skapade för att ge dem denna möjlighet, syftet med mikrolånen 

är att de skall fungera som ett startkapital. Målet är att låntagaren ska kunna bygga upp en 

agrikulturell tillvaro och inte falla tillbaka i fattigdomens onda cirkel. (Grameen Bank, 

2010) 

 

Yunus vision med Grameen Bank är att utrota fattigdomen. Han beskriver sin vision som 

om människor vore Bonsai träd. Han beskriver följande: om du tar ett frö från ett stort 

träd som Bonsaiträdet och planterar det i en blomkruka, kommer trädet att växa och bli en 

miniatyr av det stora trädet.  Detta beror inte på att det är något fel med fröet utan det har 

inte fått det utrymme som den behövde för att växa.  Yunus menar på att det är lika för de 

fattiga människorna, samhället ger dem inte stöd och kapital för att kunna växa, dem sitter 
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fast i blomkrukor precis som trädet. I detta exempel har Grameen Banken lyckats krossa 

blomkrukan och ge dem det utrymme som behövs för att kunna växa. (Grameen Bank, 

2010)   

 

När banken startades den 2 oktober 1983 var Yunus tanke att den skulle ägas av 

låntagarna till 100 %, en nära vän på finansdepartementet rådde honom istället till att låta 

staten äga 40 % och låntagarna 60 % då detta krävdes för att få statens godkännande om 

en nyetablering av organisationen. Yunus gick med på denna konstellation men när han 

sedan läste den redan underskrivna kungörelsen var den ändrad till att den 

Bangladeshiska staten ägde 60 % och låntagarna endast 40 %. (Yunus, 2007 s.119-120) 

Rasande tog han kontakt med sin vän på finansdepartementet och undrade vad som stod 

på, hans vän förklarade att han hade varit tvungen att ändra i avtalet för att det skulle bli 

godkänt. Dock hade han en plan om att Grameen Banken skulle bli ägt av dess låntagare 

med tiden. Grameen Bank kunde under åren 1985-1990 köpa ut den Bangladeshiska 

staten och idag är Grameen Banken ägd till 96 % av låntagarna och 4 % av staten. 

(Grameen Bank, 2010) 

 

När banken hade varit aktiv i ungefär ett år insåg Yunus att han ville utveckla banken till 

att även kunna distribuera huslån. Grameen Bankens första förslag om utveckling 

presenterades för regeringens centralbank men blev ej godkänt. Yunus omstrukturerade 

sitt förslag och presenterade det ännu en gång för centralbanken, denna gång gav de 

honom chansen trots att dem var skeptiska till återbetalningssannolikheten då säkerheter 

saknades. (Yunus, 2007 s.128-129) 

 

De kommande åren strax efter starten, växte Grameen Banken fort och dess förmåga att 

hjälpa människor utökades för varje dag. Tabell 4.3-1 ger en bild över Grameen Bankens 

utveckling fram till 2009. 
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Tabell 4.3-1 Grameen Bankens utveckling 1983-2009 

1983           2009 

Grupper 11 667 1 253 160 

Antal medlemmar 58 320 7 970 616 

Procent kvinnor 46 % 97 % 

Antal byar 1 249 83 458 

Antal filialer 86 2 562 

(Grameen Bank, 2010, egen) 

 

Grameen Bank II´s styrelse består av 13 personer, konstellationen för 2009 ser ut på 

följande:  

Grameen Bank 2010) 

 

Chairman of Board är en av de tre poster som utses av regeringen i Bangladesh, Tabarak 

Hussain har varit chairman sedan 2003. Tabarak har tidigare arbetat som sekreterare inom 

regeringen. Kamrul Hasssan är den andra personen som är utsedd av regeringen och 

arbetar som försvarsminister och är sekreterare i styrelsen, vice sekreterare i styrelsen är 

Razia Begum som även hon är utvald av regeringen. Muhammad Yunus grundaren av 

Grameen Bank innehar posten som Managing Director och har funnits med sedan starten 

1976. (Grameen Bank, 2010) Utöver dessa personer finns det nio valbara poster i 

styrelsen och dessa fylls av medlemmar som kommer från olika geografiska områden och 

väljs ut genom omröstningar av låntagarna (Dowla och Barua, 2006). 

 

Chairman of Board 
Tabarak Hussain 

(Goverment Appointed)

Goverment Appointed 
Md.Kamrul Hassan

Secretary

Goverment Appointed 
Razia Begum          

Joint secretary

Ex-Officio Grameen 
Muhammad Yunus 

Bank Managing 
Director

9 - Elected Members-
All Women

Figur 4.3-1 Organisationsschema 
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Under styrelsen lyder organisationen som styrs av Yunus. Grameen Bank är en stor 

komplex organisation med många beslutsfattande organ. Grameen Bank är uppbyggd på 

det vis att varje låneavdelning har en egen huvudavdelning dit personalen kan vända sig 

för råd och hjälp. Appendix 1 visar Grameen Bankens organisationsschema och hur den 

är uppdelad i olika beslutsfattande nivåer. Organisationsschemat visar endast de 

beslutsfattande organ som finns på huvudkontoret. (Grameen Bank, 2010) 

 

Under huvudkontoret finns fyra nivåer av kontor som alla är till hjälp för organisationens 

kontroll och verksamhet. Dem som står närmast huvudkontoret är dem så kallade Zonal 

Offices. Bangladesh är indelat i 40 zoner där varje zon har sitt eget kontor. Appendix 2 

visar lokaliseringen av Zonal Offices, de har cirka 15 anställda som totalt tar hand om 

ungefär 200,000 låntagare. Dem har även till uppgift att stödja underliggande kontor som 

exempelvis Area Offices. (Grameen Bank, 2010) 

 

Det finns 264 Area Offices med tre anställda per Office, dessa enheter administrerar 

bankverksamheten samt ett Management center som ger låntagare möjlighet att använda 

datorer, det finns fyra datorer på varje management center. De har också som uppgift att 

verifiera kunskaperna hos nya låntagare och godkänna grupperna. (Grameen Bank, 2010) 

 

Under varje Area Office finns Branch Offices, det finns 2539 av dem och de står närmast 

låntagarna. Vid varje Branch Office arbetar åtta till tio personer och varje bransch 

distribuerar lån till cirka 3000 låntagare. I anknytning till varje bransch finns ett antal 

centers i byarna som tillhör deras område. Dessa center används för gruppmöten som äger 

rum varje vecka, det finns cirka tio grupper per center. En grupp består av fem 

medlemmar och är ett av kraven för att få låna pengar av Grameen Bank. (Grameen Bank, 

2010) 
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4.3.1 Utveckling Grameen Bank II  

Utvecklingen fram till idag har inte alltid varit helt hinderfri utan Grameen Banken har 

utstått stora utmaningar. Framförallt är det naturens påfrestningar som ställer banken på 

prov från år till år. Den främsta orsaken till naturpåfrestningar är monsunerna som orsakar 

översvämningar i olika skalor. Under 1990-talet drabbades landet hårt av 

översvämningar, många människor miste livet och över 500,000 hem förstördes 

(Grameen Bank, 2010). Vid naturkatastrofer har Grameen Bankens anställda utvecklat ett 

system för att kunna hjälpa befolkningen, dessa fyra aspekter som är av prioritet vid 

naturkatastrofer: 

1 Söka efter överlevande 

2 Erbjuda skydd, mat, sjukvård 

3 Besöka medlemmar och fastställa skadeproblemet 

4 Erbjuda nya lån och skriva om gamla (Yunus, 2007) 

Grameen Bank har som policy att erbjuda nya lån till de som blivit drabbade av 

naturkatastrofer så de kan starta upp sin verksamhet igen. Dock skrivs inte de tidigare 

lånen av utan dessa omplaceras till långsiktiga lån, tiden för återbetalningen blir då längre 

och kostnaden lägre. (Yunus, 2007, s.137) 

 

Det är inte bara naturpåfrestningar som påverkat banken, under mitten av nittiotalet 

började medlemmarna känna en stor börda för sina lån, många hade varit tvungna att ta 

nya lån då deras hus och levebröd blivit förstörda i översvämningarna. Som en effekt av 

detta minskade återbetalningarna och medlemmarna började avstå från veckomötena. 

Detta fick Grameen Banken att tänka om, de skrev om sina regler för uttag ur 

katastroffonderna. Det löste dock inte problemet helt, det var svårt att komma tillbaka om 

man hade hamnat lite snett och det lades en stor press på den enskilda medlemmen, detta 

skapade en kedjeeffekt av återbetalningsproblem på lånen. Grameen Bank kände att något 

behövdes göras, de tog med sig problemen och började tänka om, den 7 augusti år 2002 

tog den nya utvecklade Grameen Bank II över rodret. Många av de låntagare som tidigare 

hade tagit avstånd från banken kom nu tillbaka och började betala tillbaka sina lån igen. 

Den största skillnaden mellan Grameen Bank och Grameen Bank II är att lånen är i det 

senare alternativet bättre anpassade för medlemmarnas behov och efterfrågan. (Grameen 

Bank, 2010) 
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Arbetet med att omforma Grameen Banken till Grameen Bank II började redan den 14 

april med att de då 12 000 medarbetarna började med kurser för att lära sig det nya 

systemet samt den kultur som banken ville förmedla. De fick bland annat lära sig hur de 

ska hantera vissa tveksamma situationer och problem. (Grameen Bank, 2010) 

 Dem upprättade metoder för handling: 

1. Börja med att lösa problemet i stället för att hitta en lösning: ett kreditsystem 

fungerar bäst om det är baserat på samhällsbakgrunden än mot en redan 

förbestämd bankteknik.  

2. Anpassa en framåtsträvande attityd: utveckling är en långsiktig process vilket 

bygger på en strävan och ett engagemang för nya ekonomiska lösningar. 

3. Försäkra dig om att kreditsystemet tjänar dem fattiga, och inte vice versa, 

kreditgivare besöker byarna, vilket tillåter dem att lära känna låntagarna.  

4. Etablera prioritet för handling gentemot den valda populationen: hjälp dem i störst 

behov och erbjud dem krediter till investeringar för självförsörjning. 

5. Första krediten ska gå till inkomstgenererande aktiviteter. Aktiviteten är valfri för 

låntagaren, vilket ger låntagarna möjlighet att betala tillbaka lånet. 

6. Stödja sig på grupper med samhörighetskänsla: konstellationer av smågrupper 

som består av människor som litar på varandra och kommer från samma 

bakgrund. 

7. Skapa ett samband mellan sparande och krediter utan att det ska vara ett krav. 

8. Skapa en nära och simpel kontroll av låntagarna. 

9. Försäkra dig att det finansiella systemet är i balans, annars vidtag åtgärder. 

10. Investera i humankapital: utbilda ledare som kan vara kreativa, utveckla, förstå 

och respektera företaget och kulturen. (Grameen Bank, 2010) 

 

4.3.2 Belåning  

Grameen Banken har ett unikt belåningssystem, de kommersiella bankerna i Bangladesh 

anser dock att Grameen Bank är för medgörliga då dem inte kräver någon säkerhet för 

lånen (Yunus, 2007). Yunus idé bakom Grameen Banken är att desto fattigare man är 

desto mer kan man få låna. Grameen Bank II kunde under 2008 erbjuda sina medlemmar 

fyra typer av lån, grundlån, huslån, högre utbildningslån som går parallellt med 

grundlånet samt ett tiggarprogram för de mest utsatta. (Grameen Bank, 2008)  
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Den vanligaste formen av lån är grundlånet som är tänkt att vara ett startkapital för 

låntagaren. Låntagaren kan med pengarna köpa in produkter, förädla och sälja dem vidare 

och på så vis sakta bygga upp en agrikulturell tillvaro. Om låntagaren inte kan betala den 

verkliga amorteringen kan grundlånet konverteras till ett så kallat flexibelt lån som löper 

över längre tid med lägre veckoamorteringar. Flexibla lån är inte en egen lånekategori 

utan bara en möjlighet för låntagarna för att kunna skjuta på återbetalningarna tills de är 

på fötterna igen. Ett flexibelt lån måste vara fullt återbetalt inom två år annars faller 

låntagaren i försummelse och kommer att stå utanför systemet under en treårsperiod. 

(Grameen Bank, 2008) 

 

Huslånen startade 1984 och blev populära bland Grameen Bankens låntagare. Med ett 

huslån kan låntagaren bygga ett nytt hus eller renovera ett befintligt. För att ett huslån ska 

beviljas så finns det krav på huskonstruktionen, ett av dessa är att den ska bestå av minst 

fyra betongfundament för att öka säkerheten vid översvämningar. Huslånen har visat sig 

ha en positiv effekt på låntagaren, de visar ökat självförtroende samt en tro på en framtid 

utanför fattigdomen. (Grameen Bank, 2008)   

 

Högre utbildningslån startades 1997 för att ge unga talangfulla ungdomar en möjlighet till 

en bra utbildning. Lånen är konstruerade för att gynna barn vars föräldrar är låntagare i 

Grameen Bank. Om barnen väljer att studera vidare kan de teckna ett högre 

utbildningslån, då kommer lånet att täcka alla kostnader som uppstår under studietiden. 

Fram till december 2008 var det närmare 31000 studenter som valt att utnyttja 

möjligheten till lånet. (Grameen Bank, 2008) 

 

Tiggarprogrammet är för de mest utsatta människorna i Bangladesh, dessa människor är 

ofta handikappade, blinda eller utvecklingsstörda och därför ligger belåningssystemet inte 

under samma regler som resten av Grameen Bank. Programmet startade i juli 2002 och är 

främst till för att ge de utsatta finansiellt stöd och stötta dem för att kunna uppnå en 

någorlunda bättre tillvaro. Grameen Banken hjälper dem bland annat med att placera 

deras barn i skola så att de får möjlighet till utbildning. Ingen ska behöva tigga pengar när 

Grameen Bank finns på plats. (Grameen Bank, 2008) 
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För att kunna ta del av dessa lån måste individen falla under kategorin fattig, Grameen 

Banken har tio punkter, när dessa är uppfyllda klassas man inte länge som fattig. Varje 

anställd på Grameen Bank måste därför varje år utvärdera låntagarna för att se om de tagit 

sig ut fattigdomen. Följande faktorer används i uppföljningen:  

1. Familjen bor i ett hus till ett lägsta värde av Tk. 25,000 eller hus med tenntak, och 

varje familjemedlem sover i en säng istället för på golvet. (Tk står för Thaka och 

är Bangladeshs valuta, Tk100 är cirka 23 SEK) 

2. Alla familjemedlemmar dricker rent vatten antingen från en brunn, kokt vatten 

eller vatten renat med alun, reningstabletter eller reningsfilter. 

3. Alla barn i familjen med en ålder över sex år går i skolan 

4. Lägsta återbetalningen per vecka är Tk. 200 

5. Familjen använder sanitärlatrin. 

6. Varje familjemedlem har tillräckligt med kläder till vardagligt bruk, varma kläder 

till vintern så som sjalar, tröjor, filtar samt myggnät för att skydda sig mot 

myggor.  

7. Familjen har en stadig inkomst av så väl pengar som från odlingar, det ska finnas 

något att falla tillbaka till vid behov. 

8. Låntagaren har en medelbalans av Tk. 5000 på sitt sparkonto 

9. Familjen serverar tre mål mat om dagen, året runt, ingen familjemedlem ska 

behöva gå hungring. 

10. Familjen ska ta vara på hälsan. Blir någon i familjen sjuk ska de ha råd att söka 

den sjukvård och hjälp som behövs. (Grameen Bank, 2010) 

 

Det finns ytterligare krav för att kunna ta del av Grameen Bankens lån, individen själv 

kan inte söka lån hos banken utan måste forma en grupp bestående av fem individer som 

bor nära varandra, är av samma genus och är utan familjeband. I varje grupp ska det 

finnas en ordförande och en sekreterare som ska föra gruppens talan under veckomötena. 

Det är även ordförandes skyldighet att hålla alla samlade och se till att alla betalar och 

överlag sköter sina åtaganden till banken. En formad grupp går igenom ett 

träningsprogram där de får lära sig vad banken står för, vad banken kräver av dem, vilka 

lån som finns och vilka konsekvenser som uppstår om återbetalning inte erläggs i tid. 

Träningen pågår i ungefär tvåveckor och de får bland annat lära sig Grameen Bankens 16 

beslutsregler (16 decisions) och dessa skall kunnas utantill. 
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Grameen Bankens 16 Beslutsregler 

 

Vi ska följa och upprätthålla de fyra grundreglerna av Grameen Banken – disciplin, 

samhörighet, mod och hårt arbete – vart livet än bär oss.   

 

1. Vår familj ska få ta del av framgången. 

2. Vi ska inte bo i förfallna hus. Vi ska reparera våra hus, i väntan på att bygga nya. 

3. Vi ska odla och äta grönsaker året om och sälja det som ej går åt. 

4. Under planteringssäsongen, ska vi plantera så mycket grödor som möjligt. 

5. Vi ska planera för att hålla familjerna små och minska våra utgifter. Vi ska 

försöka hålla oss vid god hälsa.  

6. Vi ska uppmuntra våra barn till utbildning och lära dem värdet av pengar. 

7. Vi ska alltid hålla våra barn och omgivningen ren.  

8. Vi ska bygga och använda latriner. 

9. Vi ska dricka vatten från brunnar, om inte så ska vattnet kokas eller renas. 

10. Vi ska inte ta någon hemgift när vår son eller dotter gifter sig, inte heller tillåta 

någon annan lämna hemgift. Vi ska inte uppmuntra till barnbröllop. 

11. Vi ska inte beskylla någon för orättvisa, inte heller låta andra göra det. 

12. Vi ska gemensamt investera för högre inkomster 

13. Vi ska alltid vara redo att hjälpa varandra, om någon har det svårt ska vi erbjuda 

vår hjälp. 

14. Om vi får veta att något brott begåtts i centret, ska vi genast gå dit och hjälpa till 

att återsälla ordningen.  

15. Vi ska ta del i alla sociala aktiviteter tillsammans. (Grameen Bank, 2010) 

 

När Branch managern anser att en grupp är klar med träningen tillkallas en Area manager 

som ska kontrollera att alla i gruppen är väl införstådda i bankens regler och att alla kan 

de 16 beslutsreglerna. Area managern besöker även varje gruppmedlems hem för att 

verifiera individens tillgångar och försäkrar sig om att den resterande familjen kommer att 

vara medverkande och stöttande under belåningstiden. Om gruppen godkänns av Area 

managern kommer det att hållas en liten ceremoni i centret där alla kan se och ta del av att 

en ny grupp har bildats. Vid nästa veckomöte kan gruppen ansöka om sitt första lån, det 
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är dock bara en person ur gruppen som kan ansöka om lån första omgången. Gruppen 

måste själva besluta om vem som ska ta det första lånet. Det första lånet brukar ligga på 

Tk.100 med en årsränta på 10 % där återbetalningen börjar med en fast summa vid nästa 

veckomöte. Om gruppen deltar i veckomötena och sköter sina återbetalningar kan två 

andra medlemmar i gruppen ansöka om lån efter cirka sex veckor. När det första lånet är 

återbetalt kan medlemmen göra en ny låneansökan hos centret, vanligtvis stiger 

utlåningssumman för varje individ med cirka 10-30 % per år. En väletablerad 

gruppmedlem kan ansöka om huslån, dessa lån kan gå upp till Tk.18 000. (Grameen 

Bank, 2010) 

4.3.3 Unioner  

När Professor Muhammad Yunus tog första ansatsen mot att skapa Grameen Banken 1976 

(Yunus, 2007), var hans idé grundad på att ge fattiga möjligheten att låna pengar utan 

säkerhet. Med tiden såg han hur befolkningen kunde resa sig själva ur fattigdomen med 

hjälp av lånen från Grameen Bank, 1986 startades Grameen Trust som arbetar som en 

stödenhet till Grameen Bank. Deras organisation har till syfte att implementera 

mikrolånen i andra fattiga länder (Grameen Communitcation, 2010).  Genom tiden har 

Yunus sett att befolkningens utveckling har lett till nya behov, för att möta dessa behov 

har Yunus totalt skapat tolv intresseföretag. (Grameen Bank, 2010)  Grameen Bank har 

tagit hjälp av andra organisationer med expertis på de olika marknaderna som de har tänkt 

utveckla, kostnaderna kan då hållas låga och befolkning får möjligheter att utnyttja 

produkten eller tjänsten till ett lågt pris. 

 

Grameen Bank och intresseföretagen är alla icke regeringsorganisationer och ideella 

organisationer och deras syfte är att gemensamt främja samhällets utveckling och 

bekämpa fattigdomen.  Exempel på ett delägt intressebolag är samarbetet mellan 

Grameen Bank och Telenor där två bolag slogs samman, ett vinstdrivande, 

GrameenPhone och ett ickevinstdrivande, Grameen Telecom som är en samverkan mellan 

fyra bolag (Telenor of Norway 51 %, Grameen Telecom 35 %, Marubeni of Japan 9.5 % 

and Gonophone Development Company 4.5 %). (Yunus, 2007, s.225) Det vinstdrivande 

bolaget stod för licensen medan Grameen Telecom köpte upp den största delen av 

trafiken på nätet, detta hyrdes sedan ut i byarna runtom i Bangladesh. Ofta var det en 

kvinna, ”telephone lady”, som hyrde en telefon och sålde tjänsten vidare till invånarna i 
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byn. Grameen Telecom var genom denna konstellation självförsörjande och ”telephone 

lady” kunde samtidigt tjäna egna pengar på verksamheten. Ett annat exempel är Grameen 

Danone som är ett licensavtal mellan Danone och Grameen Banken. Licens avtalet ger 

Grameen Banken rätten att producera och distribuera produkten i landet. (Grameen Bank, 

2010) 

4.4 Gruppbelåning 

Fokuseringen i artikeln ”Group lending and individual lending with strategic default” 

ligger på att se om det finns stora skillnader i betalningssvårigheter mellan gruppbelåning 

och individuell belåning. Bhole och Ogdens artikel studerar de bakomliggande 

förhållandena till varför det finns skillnader mellan dessa belåningssystem. Den bygger på 

en tidigare artikel skriven av Rai och Sjostrom där de konstaterade att gruppbelåning 

innehåller flera betalningssvårigheter än den individuella belåningen. (Bhole och Ogden, 

2010)  

 

Modellen som används i artikeln fokuserar på tre huvudområden, individuell belåning, 

enkel gruppbelåning och flexibel gruppbelåning. De utgår ifrån tre stadier, stadium 0 är 

när lånekontraktet skrivs under, stadium 1 när låntagaren investerar och kan förvänta sig 

avkastning på sin investering och stadium 2 är själva beslutet för återbetalnigen av lånet. I 

stadium 2 skiljer sig konsekvenserna om betalning uteblir i de olika fokusområdena.  Vid 

analysen av återbetalningarna finns olika parametrar inkluderade som exempelvis 

storleken på återbetalningen, betalningsförmåga, chansen att lånet annulleras och tiden 

individen är i behov av lån. (Bhole och Ogden, 2010)  

 

Bhole och Ogden bevisar i sin artikel att gruppbelåningar är mer effektiva än individuella 

belåningar med avslappnade former, detta även då tidigare artiklar tyder på att individuell 

belåning är den mest produktiva. I gruppbelåningen i artikeln utgår Bhole och Ogden från 

att lånen är individuellt anpassade och gruppmedlemmarna har solidariskt ansvarar för 

hela gruppens lån. Det solidariska ansvaret resulterar i höga krav på alla medlemmarna i 

gruppen och att alla sköter sin del, om en gruppmedlem går i default gör hela gruppen det. 

Genom modellen visas att gruppbelåning ger högre avkastning och högre 

återbetalningsfrekvenser än individuell belåning. (Bhole och Ogden, 2010) 
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4.5 Fattigdomsbekämpning 

I artikeln Capability Development among the Ultra-poor in Bangladesh: A Case Study 

anger författaren Ahmed om ett projekt gjort av World Health Organisation. Artikeln 

beskriver en fallstudie där projektets syfte är att göra ingripanden för att minska den 

extrema fattigdomen i Bangladesh. Ingripandena bestod av flera komponenter, bland 

annat: bidrag för att öka inkomsten, träning av kompetens, ett månadsbestämt stipendium 

för uppehället, social utveckling och mobilisering samt hjälp med sjukvård och hälsa. 18 

månader efter projektets slut gjordes en undersökning för att se utvecklingen, 

undersökningen visade på att projektet hade påverkat uppehället för de extremt fattiga 

människorna positivt samt att den ekonomiska och sociala statusen samt hälsostatusen har 

ökat för hushållen. Detta ledde till ökade tillgångar för 63 % av hushållen som valde att 

gå med i ett mikrolåns program. (Ahmed, 2009, s.528)  

 

Ahmed skriver vidare att dem extremt fattiga människorna kan karakteriseras utifrån deras 

oförmåga att tillfullo medverka i sociala och ekonomiska aktiviteter och detta gör att 

deras dagliga beslut har en direkt påverkan på deras liv. Detta gör även att dem blir 

uteslutna från nödvändiga tjänster och produkter i samhället, så som sjukvård och 

skolgång. (Ahmed, 2009, s.528) 

 

För att förbättra levnadsstandarden hos de fattiga invånarna i Bangladesh har en frivillig 

organisation implementerat en rad olika aktiviteter för att kunna ge ut mikrolån. 

Aktiviteterna innebär faktorer som främjar mänsklig utveckling, jämställdhet mellan 

könen, upplysning om lagsystem och regler samt hälsorelaterade åtgärder. När projektet 

startades valdes hushållen ut efter några kriterier, dessa var bland annat att de inte fick 

äga stor tomt, kvinnan eller kvinnorna i hushållen hade arbete, hushållets huvudinkomst 

kan inte fås på grund av handikapp eller andra förhinder, barnen kan inte gå i skolan på 

grund av att de måste jobba för att försörja familjen samt att hushållet inte fick ha några 

produktiva tillgångar. Hushåll med bidrag från regeringen eller som redan har tillgång till 

mikrolån fick ej delta i projektet. (Ahmed, 2009, s.529) Syftet med projektet var att 

hushållens inkomster och den sociala utvecklingen skulle öka. 
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Efter projektets slut hade majoritet av de 5000 hushåll som medverkade höjt sin 

levnadsstandard. Undersökningar visar även att kvaliteten av föda samt kvantiteten av 

intaget av föda har ökat bland den fattiga befolkningen sen projektets start. Det finns även 

undersökningar som visar på att i hushåll där kvinnorna tar hand om familjen finns det ett 

högre intag av mat och kalorier än i hushåll där mannen försörjer hushållet. (Ahmed, 

2009, s.532-533) 

 

Senare utvärderingar visar även att projektet har minskat den extrema fattigdomen, detta 

genom att dem försedde dem fattiga med flera faktorer, bland annat tillgång till skola och 

sjukvård, inkomstrelaterade tillgångar, kompetensutveckling samt har de utökat deras 

sociala nätverk. (Ahmed, 2009, s.528) Ahmed påpekar att hjälpen med bidrag i 

kombination med kompetensutveckling är en stor faktor som hjälpt de fattiga att skapa 

produktiva tillgångar. (Ahmed, 2009, s.534) 

Ahmed nämner fem tillgångsfaktorer som gynnar de fattiga till en bättre levnadsstandard, 

dessa är:  

 Finansiella tillgångar, exempelvis sparande och lån 

 Mänskliga tillgångar, exempelvis utbildning, erfarenhet och hälsa 

 Fysiska tillgångar, exempelvis boskap och materiella ting 

 Naturliga tillgångar, exempelvis ägande av brukbart land 

 Sociala tillgångar, exempelvis vänner och familj i närheten (Ahmed, 2009, s.532) 

Artikelns slutsats är att det går att förändra levnadsstandarden hos de extremt fattiga i 

Bangladesh. För att detta skall bli möjligt och för en fortsatt hållbar utveckling måste 

dock två kriterier fyllas, dessa två är: 

1. Det skall vara en kombination av flera komponenter som motverkar att de fattiga 

hushållen hamnar utanför i samhället. Dessa komponenter innefattar utveckling 

av: hälsa, social kultur, politiska och ekonomiska förmågor samt ett skydd för 

framtida näringsintag. 

2. Skräddarsydda sjukvårdsåtgärder är nödvändiga för att minska sjukdomar och 

ohälsa bland den fattiga befolkningen. Dem skall kunna få ekonomisk hjälp vid 

behov för att skapa en högre medvetenhet samt för en hållbar utveckling i 

framtiden. (Ahmed, 2009, s.534) 
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4.6 Sammanfattning 

Vi vill återge det vikigaste ur empirikapitlen för att ge en grund till analysen och 

diskussionen, nedan följer det vi anser har varit av vikt i kapitlet. 

Empirikapitlet tar upp många delar av verksamheten, genom insamlad sekundärdata 

förmedlar landets demografi, kultur och Grameen Bankens organisation. I demografin 

kan vi se att median åldern för befolkningen är 23,5 år. Den mest utövade religionen i 

landet är islam, cirka 83 % av landets befolkning är muslimer och närmare 13 % är 

hinduer.  

 

Baligh (1998) beskriver hur en organisation kan påverkas av kulturen som finns i 

omgivningen och speciellt den islamska kulturen. Det påpekar att generositet, logik och 

fullföljande av avtal är en viktig del av religionen och drar slutsatsen att islamska kulturer 

styrs bäst med en hierarkisk organisationsstruktur. 

 

Grameen Banken verksamhet startades 1983 av Muhammad Yunus syftet med banken är 

att hjälpa de fattigaste människorna som saknar egna tillgångar. I tabell 4.3-1 kan vi se 

bankens enorma utveckling från starten 1983 fram till 2009. År 2002 övergick Grameen 

Banken till en förbättrad version, Grameen Bank II, detta gjordes för att på ett lättare och 

bättre sätt kunna fylla sina låntagares behov. Dem införde handlingsplaner på sitt 

agerande i krissituationer då Bangladesh årligen drabbas av stora översvämningar. 

Grameen Bankens styrelse består av 13 personer var av nio är personvalda från olika 

områden i landet, alla dessa är kvinnor. Under styrelsen finns fyra nivåer, Zonal Offices, 

Area Offices, Branch Offices och Centers där de återkommande veckomötena äger rum. 

Belåningssystemet är unikt hos Grameen Banken och kräver en grupp på fem personer 

som bor nära varandra, är av samma genus och är utan familjeband, tar ett gemensamt 

lån. Grameen Bank kan erbjuda fyra typer av lån, grundlån, huslån samt högre 

utbildningslån och tiggarlån. 

 

Grameen Banken har genom åren startat intresseföretag för att kunna erbjuda 

befolkningen i landet viktiga förnödenheter. Två av dessa tolv organisationer är Grameen 

Danone och Grameen Phone. 
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Bhole och Ogdens slutsatser i Group lending and individual lending with strategic default 

framhäver att enligt deras studier är gruppbelåningar ett mer effektivt belåningssystem än 

individuella då det ger ett gemensamt solidariskt ansvar för lånen. 

 

I studien Capability Development among the Ultra-poor in Bangladesh: A Case Study 

diskuterar författaren Ahmed (2009) om ett utvecklingsprojekt i Bangladesh där 5000 

hushåll fick chansen att medverka. Projektets syfte var att hjälpa de fattiga att förbättra 

sin levnadsstandard genom att öka sina tillgångar. Det finns fem typer av tillgångar som 

Ahmed poängterar vara viktiga för en hållbar utveckling, dessa är: finansiella, sociala, 

mänskliga, naturliga och fysiska tillgångar. Projektet lyckades väl med sitt mål, efter 

projektets slut hade 63 % av hushållen ökat sin levnadsstandard och senare utvärderingar 

visar på att det även är ett långvarigt resultat, det är få som har fallit tillbaka. 
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5. Analys/Resultat 

I analysen sammankopplas teorier med empiriska data. Det diskuteras om likheter och 

skillnader mellan de två kapitlens innehåll för att slutligen redogöra ett resultat på 

studiens syfte och frågeställning. 

 

5.1 Generella faktorer  

5.1.1 Demografi 

Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar är intressanta att undersöka vid 

analysering av länder och samhällen. Bangladesh är ett land med många fattiga invånare, 

dock visar undersökningar att demografiska faktorer och värden som påverkar 

levnadsstandarden har stigit de senaste åren. I Bangladesh bor det över 150 miljoner 

människor och landet har en tillväxttakt på närmare 1.3 %. Detta beskriver lite om hur 

landets befolkningsstruktur ser ut, landet har en stor population som ständigt växer. 

Undersökningar visar att under 15 år har medianåldern på Bangladesh invånare stigit 

vilket kan ses som positivt, undersökningar visar även att den förväntade levnadsålder har 

stigit de senaste åren. Med en bättre levnadsstandard kommer sannolikt en högre ålder. 

Detta visar sig även i mortaliteten, där mortalitetsvärdena har sjunkigt till hälften av vad 

de var för 25 år sedan.  

 

Andra positiva faktorer för välfärden som har ökat under de senare åren är läs- och 

skrivkunnigheten, andelen kvinnor som kan läsa och skriva har ökat under en 

undersökningsperiod på 20 år. Att kunna se en positiv förändring i flera demografiska 

variabler gör att framtidsutsikterna ser bättre ut för Bangladesh. 

 

Andra demografiska faktorer som har förändrats är fertiliteten, det föds i snitt färre barn 

idag än för sju år sedan. Detta kan betyda att det finns en större medvetenhet hos 

människorna, att ta hand om och arbeta med det man har för att förbättra sin familjs 

förutsättningar i framtiden. Spädbarnsdödligheten har även den sjunkigt drastiskt under 

en undersökningsperiod på 20 år. Detta anser vi kan ha ett samband med de andra 
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demografiska förändringarna Bangladesh har haft under samma tid. Dock finns det 

fortfarande en hög procentsats när det gäller undernärda barn, 13 % av de bangladeshiska 

barnen är undernärda. 

 

Migrationen har under en lång tid varit negativ för Bangladesh, trots en tillväxttakt på 

närmare 1,3 % är värdena fortfarande negativa. Vad detta beror på är svårt att utröna och 

kan bero på flera faktorer som inte kommer att behandlas i denna studie. 

 

Vart orsakerna till alla förändringarna ligger i är svårt att utröna, då krävs en djupare 

undersökning och analys. Studiens undersökningar på Grameen Bank visar att dem 

arbetar för att förändra situationen för den fattiga befolkningen och på så sätt hjälper dem 

till att höja levnadsstandarden för många invånare i Bangladesh. Det är ett medvetet val 

att inte jämföra Bangladesh med andra fattiga länder då det kan skilja i politik och 

strukturmässigt. Vi anser att det finns mycket att diskutera kring samhällskulturer och att 

kulturen utgör en stor del av individens framtid då den tillsammans med uppfostran och 

omgivning formar individer och grupper.  

5.1.2 Kultur 

I teoriavsnittet diskuteras det om olika kulturer och vad kulturen kännetecknas av, enligt 

Hofstede fanns det fyra dimensioner som särskiljer kulturer åt, dessa är den sociala 

ojämlikheten, förhållandena mellan individer och grupper, skillnader mellan manligt och 

kvinnligt samt olika grader av osäkerhetsundvikande. Vi kan se likheter mellan artikeln 

The fit between the organization structure and its cultural setting: aspects of Islamic 

cultures och teoriavsnittet om kulturer. Vi väljer att diskutera dessa likheter och 

skillnader då Grameen Bank verkar i muslimska samhällen i Bangladesh och det kan vara 

av betydelse att veta hur kulturen fungerar för att skapa en förståelse. 
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Social ojämlikhet 

I avsnittet om den sociala ojämlikheten diskuterades maktdistans och klasskillnader, 

individer i samhällen med stor maktdistans är i behov av maktfigurer och det är vanligt att 

politik och religion sammanbinds. I artikeln om den islamska kulturen skrev Baligh om 

liknande behov hos muslimerna i arbetssituationer då dem föredrar arbetssituationer som 

är okontroversiella gentemot religionen. Vi ser detta som att religionen skall gå jämsmed 

eller alternativt vara neutral för att inte tvinga fram ett ställningstagande på arbetsplatsen. 

Enligt teorierna är det vanligt att politiken och religionen går ihop, på arbetsplatsen kan 

det vara liknande men det är inget som går att svara på, vi menar dock att detta är något 

att ha i beaktande även där. Artikeln tar även upp synen på Gud som den ende med 

auktoritet, dock kan han fördela auktoritet till dem som anses lämpliga. I islamska 

samhällen och kulturer kan det finnas behov av en ledare, en med auktoritet. 

Organisationer med hierarkier är vanliga i samhällen med stor maktdistans, i artikeln tas 

detta ämne upp till diskussion. Här kan vi se en parallell med Baligh som diskuterar om 

att organisationer med hierarkisk organisationsstruktur oftast lämpar sig bättre i 

muslimska samhällen på grund av tydlig auktoritet och centralstyrning. Vi anser att 

muslimska samhällen oftast förespråkar auktoritet på arbetsplatser. Enligt artikeln så 

främjar auktoritet att arbetet sköts samt att regler följs, något som går samman med 

teorierna kring samhällen med stor maktdistans. 

Förhållanden mellan individer och grupper 

I avsnittet om förhållandet mellan individer och grupper diskuterades det om 

kollektivistiska och individualistiska samhällen. Det kollektivistiska samhället talar för att 

människor föds in i grupper där de skapar sig en gruppidentitet med stora familjer. Det 

förekommer ofta förebilder i grupperna som kan relateras i ämnet om auktoritet i 

samhällen med stor maktdistans. Vi kan även se en likhet mellan de muslimska 

ställningstagandena och det kollektivistiska samhället när det gäller auktoriteten. Dock 

finner vi inte endast likheter där utan även i det individualistiska samhället, i det 

individualistiska samhället förespråkas ärlighet och ansvar för sina handlingar som också 

symboliserar den muslimska tron enligt Balighs analyser. Utifrån de material vi har 

undersökt anser vi att den muslimska kulturen inte kan klassificeras i endast en grupp, 

utan är en blandning av det kollektivistiska och individualistiska samhället. 
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Manligt och kvinnligt 

Vi har funnit avspeglingar av både den maskulina och feminina kulturen inom den 

muslimska religionen. Den maskulina kulturen förespråkar fakta, rättvisa, individuella 

prestationer men samtidigt uppmanar till traditioner, dessa uppmuntras även i de 

muslimska samhällena där det är viktigt med tradition men även att rättvisan kommer 

fram och att regler följs. Baligh diskuterar om hur belöningar utdelas, det är viktigt enligt 

den muslimska tron att bära ansvar för sina handlingar och belöningar skall därför vara 

individuella. Detta kan kopplas till teorierna kring rättvisa och individuella prestationer 

som den maskulina kulturen lägger mycket tyngd i. Trots många likheter med det 

maskulina samhället kan vi även finna kopplingar till den feminina kulturen. Den största 

likheten som vi hittar är det feminina samhällets sätt att behandla andra, då det är för dem 

viktigt med välfärd och att kunna hjälpa andra. Baligh anger att det är viktigt för 

muslimer att vara generösa i sina handlingar, detta sammankopplas även med att man 

skall stå till svars för sina handlingar. Vi anser att det kan finnas ett svagt samband trotts 

att teorierna säger att könsrollsmönstren mestadels beror på socialiseringen i samhället 

och att det är det som slutligen avgör. Dem menar på att det är ingenting som är generellt 

för alla muslimska samhället utan artikeln studerar det som är vanligt utifrån författarens 

referenser. Vi menar att utifrån det vi har läst om den muslimska kulturen i detta arbete 

kan det finnas en koppling till det feminina samhället. 

Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande är en annan faktor som skiljer kulturer och samhällen åt, 

samhällen med ett starkt osäkerhetsundvikande kännetecknas av oro där kunskap och 

expertis används för att minska osäkerhet och tvetydlighet. Här vill vi dra en parallell till 

Balighs analyser kring den muslimska tron. Enligt Baligh är det viktigt för det muslimska 

samhället att följa de regler som finns då dem är upprättade av en anledning. Det är 

viktigt att tala sanning och vara noggrann. Enligt teorierna kring osäkerhetsundvikande är 

även lag och ordning att föredra för att minska osäkerheten. I artikeln diskuteras det om 

det personliga ansvaret man har samt vikten av att fullfölja avtal, med lagar och regler 

kommer ansvar för sina handlingar. Vi ser ett samband mellan dessa två, att utifrån de 

fakta vi har kring de båda samhällena från tidigare avsnitt så finns det en likhet mellan ett 

osäkerhetsundvikande samhälle och det muslimska samhället. 
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Teknologi, lag och religion påverkar och hjälper osäkerhetsgraden för människor vilket 

inte behöver betyda att en grad av osäkerhetsundvikande gäller generellt över en viss 

population. Det kan därför vara svårt att placera en viss religion i ett av de två facken då 

religionen i sig påverkar och tar bort osäkerheten. Vi anser, utifrån de fakta vi har, att 

osäkerhetsundvikande kan ligga mer i det personliga och det kan vara svårt att ha ett 

samhälle där alla är lika, vi kan dock se en koppling mellan osäkerhetsundvikande och 

muslimska samhällen. 

5.2 Specifika faktorer 

5.2.1 Organisation 

Sociala verksamheter 

Yunus tanke och handling var enastående unik på 70-talet när han började erbjuda de 

fattigaste människorna mikrolån. Han hade en vision om att hjälpa världen ur fattigdomen 

och startade i sitt hemland Bangladesh. Vi vill placera Grameen Banken till kategorin 

sociala verksamheter (Social Business), då dem varken är en välgörenhetsorganisation 

eller en vinstdrivande organisation. Välgörenhetsorganisationer finansieras av bidrag 

medan vinstdrivande företag fokuserar på vinst och vi finner Grameen Banken därför i 

mitten av dessa två. Vi finner likheter mellan Grameen Bankens sätt att driva sin 

organisation och modellen som beskrivs i artikeln Building Social Business Models: 

Lessons From the Grameen Bank Experience. Modellens första steg är att identifiera sina 

kunder, för Grameen Bank är det de fattiga kvinnorna. Andra steget är att se efter vad 

som går att erbjuda dem och till vilket pris. Grameen Banken erbjuder de fattiga 

kvinnorna mikrolån med en låg ränta. Sista steget är att sammanföra dessa steg och utröna 

intäkter, kostnader och kapital. Grameen Banken drivs till stor del som ett vinstdrivande 

företag då dem fokuserar på att generera vinst för att täcka kostnaderna och vi vill därför 

klassificera dem som en blandning av en social verksamhet och ett vinstrivande företag. 

Eventuell vinst tillfaller företaget och ligger som kapital för dess fortsatta utveckling. 
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Organisationsstruktur 

Grameen Bankens organisationsuppbyggnad passar in på den centraliserade modellen 

som Bruzelius och Skärvad (2008) diskuterar i boken Integrerad Organisationslära. 

Modellen identifieras av att verksamhetsbeslut tas hierarkiskt, från toppen av en pyramid 

och sedan flyttas ner till respektive avdelning. Här vill vi dra en parallell till artikeln 

Baligh (1998) som analyserar vilken organisationsstruktur som lämpar sig bäst i det 

islamiska samhället. Baligh kommer fram till att den hierarkiska organisationsmodellen 

passar bäst i regioner där den islamiska kulturen är högt representerad hos befolkningen. 

Baligh talar även om att logiken är en viktig del av samhället inom den islamska kulturen, 

logiken bygger på förståelse och beskrivs sanningsenligt och noggrant. Vi kan se att 

Grameen Banken uppfyller båda dessa arbetssätt, dem har ett centraliserat styre med 

hierarkiska organisationsmodeller, vilket förespråkas av Baligh. Dem har dessutom 

tydliga regler och kontrollsystem av sin verksamhet, exempelvis de 16 beslutsreglerna för 

att ta lån i banken och åtgärdsplaner vid naturkatastrofer. Enligt Baligh föredras det att ha 

sådana regler i muslimska samhällen samt att det är fördelaktigt för att kontrollera att 

organisationen arbetar mot dess syfte, mål och vision.  

Organisationskultur 

Kulturen har en stor inverkan på hur organisationer drivs. Bruzelius och Skärvad talar om 

organisationskulturer och om att den kan illustreras som en lök, med en kärna som omges 

av flera lager. Vi vill likna den innersta kärnan i Grameen Bankens kultur som deras 

medarbetare. Grameen Bankens medarbetare arbetar efter modellen ”metoder för 

handling” som hjälper dem att veta hur de skall uppföra och utföra sitt arbete. Genom att 

skapa denna kärna kan medarbetarna förebygga, hantera och lösa problem under samma 

förutsättningar. Grameen Bankens tydliga regler och föreskrifter har hjälpt dem att bygga 

en stark organisationskultur från start. Även Baligh (1998) diskuterar de tre 

grundläggande uppfattningarna om hur människan påverkar en organisation. Den första 

av dessa tre påverkar denna innersta kärna och det är förändringar i samhället som får 

människor att agera på olika vis. Vid exempelvis en naturkatastrof kommer människor 

hantera problemet olika och organisationens effektivitet kan komma att beröras utifrån 

individers handlingar. Här kan vi se att Grameen Banken infört flera handlingsplaner för 

att öka organisationens effektivitet vid oförväntade händelser. 
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Utanför kärnan kan vi identifiera två lager till, första lagret består av bankens värderingar. 

Värderingar och belöningar är något som även Baligh, menar att det finns en 

grundläggande uppfattning som handlar om gudomliga och jordiska belöningar. 

Gudomliga och jordiska belöningar handlar om att verka efter Koranens utstakade väg, att 

främja Guds vilja och bli belönad efter livet. Vi kan se en parallell mellan dessa åsikter 

och bankens syfte, mål och vision, att Grameen Banken väljer att tro på individen och 

respektera människans tro på Gud.  

 

Det sista lagret vi kan se visar beteende och normer hos medarbetarna och kan 

sammankopplas med den sista grundläggande uppfattningen som berör det personliga 

ansvaret. Grameen Bankens medarbetare har genom de tidigare lagren i organisationen 

fått en stabil grund att stå på och vidare handlar det om att kunna förvalta och förmedla 

kulturen samt sprida den i samhället, så att många flera kan ta del av bankens mikrolån. 

Många forskningsstudier hävdar att en stark organisationskultur påverkar individen 

positivt och höjer effektivitet och arbetsinsats. Bruzelius och Skärvad hävdar dock att 

organisationskulturen måste ligga i linje med organisationens syfte, mål och vision för att 

skapa en positiv synergieffekt. Vi kan dock se att Grameen Banken har lyckats bra med 

organisationsuppbyggnaden då de lyckats att utveckla banken till ett världsfenomen. 

Arbetsprocesser 

Vi kan med hjälp av Jones arbetsprocessmodell beskriva Grameen Bankens process i tre 

steg. Innan första steget kan genomföras måste det finnas ett behov, i Grameen Bankens 

fall blir detta behovet att hjälpa människor ur fattigdom. Första steget i modellen blir 

sedan Input processen, där vägen ut ur fattigdomen börjar och en grupp ska bildas. 

Grameen Baken kräver att låntagarna ska bilda grupper med fem medlemmar som ska 

bestå av personer med samma genus, vara från samma by samt utan släktband. Gruppen 

ska också utse en ordförande och sekreterare. Gruppen kommer sedan att utbildas i 

Grameen Bankens 16 beslutsregler och belåningsmöjligheter.   
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När utbildningen är klar nås det andra steget i processen, omvandlingsprocessen 

(Conversion process). Gruppen är då godkänd och det första lånet kan ansökas. Det är 

endast en ur gruppen som får ansöka om lån under de första sex veckorna. Om låntagaren 

sköter sig under dessa sex veckor kan ytterligare två ur gruppen ansöka om lån. Gruppen 

beslutar själva om vem som får det första lånet. Processens fokus ligger på att hjälpa 

medlemmarna att få ett startkapital för att starta upp någon forma av verksamhet till 

självförsörjning. 

När lånen är skapade börjar Output processen och återbetalning av lånen börjar. Varje 

vecka hålls möten i centret som oftast ligger centralt i byn. Centren fungerar som en 

samlingspunkt för diskussioner, utlåning och återbetalning av lånen. När lånet är 

avbetalat kan gruppmedlemmen ansöka om ett nytt lån och går då tillbaka i modellen till 

steg två, omvandlingsprocessen. För att kunna lämna det sista steget och sluta ta del av 

Grameen Bankens belåningsmöjligheter ska man antingen ha uppfyllt de tio kraven som 

beskriver en som icke fattig, eller inte betala tillbaka lånen. Betalar inte låntagaren 

tillbaka lånen stängs låntagaren av från banken under en treårig period. Vi kan se likheter 

mellan Grameen Bankens arbetsmetoder och befintliga teorier om arbetsprocesser i alla 

tre stegen. Därför anser vi att dem har en väl genomarbetat arbetsmetod för att kunna 

genomföra sin dagliga verksamhet.  

5.2.2 Unioner 

För att motverka problem inom organisationen försöker Yunus att vara aktiv inom 

bankens utveckling och därigenom fatta beslut som gynnar både folket och bankens 

utveckling. Exempel på sådana beslut är samägda företag (joint ventures) som Grameen 

Banken har startat med andra företag. Grameen Banken var själva tvungna att ingå i ett 

delägarskapavtal med staten, som i början ägde 60 % av organisationen, för att få starta 

banken. I dagsläget har maktbalansen skiftat och Grameen Banken ägs till 96 % av 

låntagarna i banken. Grameen Banken har idag flera typer av samägda företag, ett 

exempel är licensavtalet med Danone. Avtalet ger dem möjlighet att tillverka yoghurt till 

barn i småbarnsåldern, dessa yoghurtar är speciellt näringsberikade för att täcka 

näringsbehovet hos barnen. Befolkningen erbjudes att köpa yoghurten till ett lågt pris för 

att alla ska få samma möjlighet att ge sina barn den näring som behövs för att växa. 

Genom att arbeta på detta sätt anser vi att Grameen Banken kommer allt närmare sin 

vision om en fattigdomsfri värld. 
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5.2.3 Kunder 

Det första lånet Yunus delade ut var till en kvinna i Jobra, vilket visade sig senare att bli 

Bankens målgrupp. Vi kan se att Grameen Bankens valda marknadssegment har vuxit 

fram genom Yunus vision om att utrota fattigdomen i världen. Grameen Banken riktar in 

sig på den fattiga delen av befolkningen och ger dem en möjlighet att skapa en 

agrikulturell tillvaro genom att låna till ett startkapital. Grameen Banken erbjuder alla 

fattiga lån men är mer nischade mot kvinnor. Vi anser att Grameen Banken har, genom 

sitt valda marknadsföringsmål, bättre förutsättningar för att kunna hjälpa fler kvinnor. 

 

Vi uppfattar det som att Grameen Bankens koncept med gruppbelåning är en effektiv 

metod. Bhole och Ogdens (2010) resultat visar att gruppbelåningen är mer effektiv 

individuell belåning. Gruppbelåningen minskar risken för banken då den enskilda 

individens handling påverkar hela gruppen och dem hjälps åt. Misslyckas en i gruppen 

med sin återbetalning och de andra inte kan hjälpa till faller gruppen isär och får börja om 

i Inputprocessen igen. Detta anser vi vara en av orsakerna till en hög 

återbetalningsfrekvens hos Grameen Bank. 

 

När antalet låntagare på Grameen Banken ökar, ökar även bankens Centers, Branch, Area 

och Zonal Offices. Grameen Banken har lyckats etablera sig och utan att ta del av redan 

befintliga kanaler då dem inte existerade på den fattiga landsbygden i Bangladesh. Dem 

fick bygga sitt distributionsnät från grunden vilket vi kan se fördelar i. Vi anser att dem 

själva kan övervaka alla kanaler i organisationen då dem har direkt kontakt med sina 

låntagare samt att dem kan förse sina kunder med skräddarsydda lösningar. Detta menar 

vi är en av anledningarna till att Grameen Banken har vuxit och nu finns representerade 

över hela Bangladesh, vilket är en del av målen om att banken skall komma till låntagaren 

och inte vice versa. 

5.2.4 Fattigdom 

Ahmed (2009) projektet fick ett positivt utfall där flera människor lyckades förbättra sin 

levnadsstandard efter projektets slut. Artikeln tar upp några områden som dem finner 

viktiga för att bekämpa fattigdomen och som vi kan finna likheter med till Grameen 

Bank. Vid Grameen Bankens omorganisation till Grameen Bank II kan vi se några 
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skillnader i organisationen som även Ahmed belyser vara viktiga. Dessa är exempelvis 

vikten av att inte endast ha finansiella tillgångar, även då det är viktigt att skapa ett 

sparande och en ekonomisk medvetenhet, så det är även viktigt med sociala och 

mänskliga tillgångar, som utbildning och vänner. Detta är något som vi kopplar till 

Grameen Bankens kriterier om att barn skall få gå i skolan och att människorna i 

lånegruppen skall hjälpa varandra, att dem på så sätt skapar nya relationer och vänner. Vi 

ser även likheter i vikten av att ha naturliga och fysiska tillgångar då Grameen Banken 

gärna vill att låntagarna lånar pengar till att bygga sig ett hus och köpa boskap för att ge 

sin familj föda. Det finns även en tanke om att familjer skall kunna sälja det djuret 

producerar i framtiden. 

5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar vår studie att Bangladesh är ett land som lider av fattigdom, 

även då det är många demografiska faktorer som har förändrats till det bättre de senaste 

åren. Den största delen av den bangladeshiska befolkningen tillhör den islamska kulturen 

och vi har därför valt att analysera teorier kring kulturer och den islamska kulturen. 

Kulturen är en faktor som påverkar det Bangladeshiska samhället, vi valde att diskutera 

kring fyra dimensioner som påverkar kulturen för att se var vi kan placera den muslimska 

religionen. Vi fann likheter i samhällen med både stor och liten maktdistans i den form av 

att den ena förespråkar att arbetsförhållanden skall gå jämsmed alternativt vara neutral 

med religionen för att inte tvinga fram ett ställningstagande hos den anställde. Den andra 

sidan förespråkade en hierarkisk organisationsstruktur, två påståenden från olika 

förhållningssätt till maktdistans som Baligh rekommenderar i den muslimska kulturen. 

Vidare diskuterades det om individualism och kollektivism, vi fann två likheter med den 

muslimska kulturen från båda samhällena, det individualistiska samhället poängterar 

ärligheten och ansvar för sina handlingar och det kollektivistiska samhället förespråkar 

auktoritet. Vi fann likheter till både det manliga och kvinnliga samhället när vi ställde 

dem mot den muslimska tron, inom det manliga samhället är det viktigt med rättvisa och 

det kvinnliga samhället lägger stor vikt i att behandla andra väl och bry sig om sina 

medmänniskor. Osäkerhetsundvikandet diskuterades sedan, detta är något som kan 

påverkas av teknologi, lag och religion. Den muslimska tron förestråkar det personliga 

ansvaret och att det kan påverka osäkerhetsgraden. Vi ser islam som en blandning av alla 

fyra faktorer, det finns vissa faktorer med tydliga likheter. För Grameen Banken är det bra 
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att ha detta i åtanke då dem präglas av dess kunder, samhället och kulturen runt omkring 

sig. 

 

Inom de specifika faktorerna fann vi intressanta diskussionsområden där empirisk data 

överrensstämde med de teorier vi analyserat. Vi kom fram till att Grameen Banken är en 

blandning av en social verksamhet och ett vinstdrivande företag, likheter med den sociala 

verksamheten är de olika stegen för att nå sina kunder, det som skiljde sig var att de ej vill 

hamna med ett resultat på plus minus noll utan likt ett vinstdrivande företag vill de 

generera vinst till organisationen för fortsatt utveckling. Inom organisationsstrukturen 

diskuterades den hierarkiska organisationsformen som förespråkades av Baligh (1998) i 

det muslimska samhället.  Logiken och tydliga regler som är ett kännetecken för 

centralstyre går igen hos Grameen Bankens 16 beslutsregler, vilket är fördelaktigt för 

organisationens kontroll och övervakning av att företaget arbetar mot dess syfte, mål och 

vision. Organisationskulturen kan beskrivas som en lök där Grameen Bankens metoder 

för handling verkar som kärnan. Utanför kärnan ligger två lager, det första är bankens 

värderingar och det andra är det personliga ansvaret, beteende och normer. Vi kan även se 

att Grameen Banken arbetar med unioner för att förbättra sin verksamhet och nå ut till fler 

kunder, ett exempel är Grameen Danone. Andra arbetssätt som Grameen Banken 

använder sig utav för att nå ut till sina kunder är att dem vill finnas på så många platser 

som möjligt, att dem skall komma till kunden och inte vice versa. 

Andra undersökningar visar på att gruppbelåningssystemet som Grameen Banken 

använder sig av är mycket fördelaktigt till den kundgrupp de vänder sig mot. Samt att 

projekt med liknande syfte och värderingar har lyckats. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. I diskussionen reflekteras slutsatsen för att 

utröna om varför slutsatsen och resultatet blev som dem blev. Kapitlet avslutas med 

rekommendationer till fortsatta studier och forskning i ämnet. 

 

Vi presenterar vår slutsats genom att besvara frågorna i vår problemformulering, vi börjar 

med att svara på underfrågorna för att sedan komma till huvudfrågan. 

 

Vad är Grameen Bankens syfte, mål och vision?  

Genom studiens gång har vi stött på indikationer om vad som är Grameen Bankens syfte, 

mål och vision. Vi har inte funnit en klartext som beskrivit dem dock är vår tolkning av 

Grameen Bankens syfte, mål och vision följande:  

- Syftet med Grameen Banken är att kunna erbjuda fattiga mikrolån, främst kvinnor 

då dem oftast är mer utsatta än männen.   

- Målet är att låntagaren med hjälp att ett startkapital kan börja bygga upp en 

agrikulturell tillvaro och på så vis försörja sin familj. 

- Visionen är att utrota fattigdomen, ge alla samma möjligheter till utveckling 

Vad har Grameen Banken för funktion i samhället? 

Vi anser att Grameen Banken bidrar till en utveckling av Bangladeshs samhälle då allt 

fler kan skapa en agrikulturelltillvaro med hjälp av mikrolånen. Mikrolånen ger barnen 

möjlighet till skolgång samt eftergymnasiala studier genom Grameen Bankens högre 

utbildningslån. I dag har Grameen Banken närmare åtta miljoner låntagare vilket är 

många men långt ifrån alla invånare i Bangladesh då deras befolkningsmängd ligger på 

150 miljoner. Grameen Banken arbetar dock ständigt med att utvecklas för att nå ut till 

flera människor och förbättra levnadsstandarden i samhället. Grameen Banken har 

utvecklats från att omfatta en liten by, Jobra, till att idag finnas över hela Bangladesh.  
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Vad har kulturen och religion för påverkan på banken? 

I Bangladesh är cirka 83 % muslimer, likaså Yunus även då han inte anser sig vara 

exceptionellt troende. Yunus har alltid haft befolkningen i fokus vilket gör att kulturen är 

en grundsten i banken då alla förändringar grundar sig i behovet hos låntagarna. 

Organisationsstrukturen i Grameen Banken är hierarkisk och går från toppen till botten 

med besluten. Denna typ av struktur lämpar sig väl i muslimska kulturer då Koranens syn 

på individens lojalitet och noggrannhet är en viktig del för acceptans i det Bangladeshiska 

samhället. Genom gruppbelåning stärker Grameen Banken banden mellan låntagarna och 

det solidariska ansvaret skapar en hög återbetalningsfrekvens, detta återspeglar sig även i 

Koranen som belyser vikten av att fullfölja avtal, lyda lagar och regler. Det har också 

visat sig att kvinnor i den muslimska kulturen är mera belägna att försörja sin familj än 

islamska män och är därför mer lämpad för mikrolån.  

 

Hur påverkar Grameen Bankens syfte, mål och vision bankens utveckling och 

effektivitet? 

Grameen Bankens syfte har hjälpt dem att se till människors individuella förmågor, det 

hjälper dem att våga satsa och utvecklas. Banken har ständigt låntagarnas behov i fokus 

vilket tydliggörs genom dess utveckling med specialanpassade organisationer för att täcka 

befolkningens behov. Genom att erbjuda befolkningen mikrolån anpassade för individens 

personliga behov, får individen en möjlighet att utvecklas och starta en hållbar 

livssituation som genererar pengar till försörjning av familjen. Grameen Bankens 

belåningssystem främjar individerna och skapar en gemenskap om att vilja lyckas bland 

befolkningen. 

 

Grameen Banken har utvecklats till att ha flera centers i byar runt om i hela Bangladesh 

för att kunna nå ut till så många människor som möjligt. Denna möjlighet har tillkommit 

genom det centraliserade styret som bidrar till kontroll över organisationen. Det 

hierarkiska synsätet speglar kulturen i samhället vilket har förenklat etableringen i nya 

byar då de är samspelta med den islamiska religionen. Bankens effektivitet påverkas av 

dess förhållningssätt till samhället, genom att ha en organisation som följer samhället och 

dess normer och regler underlättar arbetet för Grameen Bank. 
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Visionen om en fattigdomsfri värld är fortfarande långt borta men Grameen Banken 

arbetar ständigt för att kunna hjälpa fler människor och hitta nya lösningar för att 

underlätta samhällets utveckling på vägen ut ur fattigdomen.  

6.1 Reflektion 

När studien påbörjades inleddes ett samarbete med ett universitet i Bangladesh, syftet 

var att dem skulle hjälpa till med att samla in primärdata. Intervjuerna hade till syfte att 

svara på mer djupgående frågor för att få en tydligare bild av banken. Svaren skulle 

sedan användas för att göra en grundlig analys om de kulturella faktorerna i samhället 

samt arbetsförhållanden på kontoren, då förhinder uppstod i Bangladesh blev studien 

istället baserad på sekundärdata. Genom att endast använda sekundärdata kan det vara 

svårt att få svar på direkta frågor, studien har dock baserats på välutvalda artiklar och 

undersökningar för att få pålitliga källor att diskutera kring. Med detta sagt kan 

resultatet från studien därför inte vara ett säkerställt svar utan skall snarare ses som 

indikationer. 

 

Studiens fokusering vilar främst på organisationsstrukturen, arbetsmetoden och kulturen 

men det är dock långt ifrån alla de faktorer som kan påverka organisationen. Genom 

studien har vår förståelse för internationella marknader och organisationers inverkan på 

samhällen ökat.  En av de viktigaste aspekterna i studien är kulturen, som har betydelse i 

det Bangladeshiska muslimska samhället då deras lagar bygger på vad Gud har lämnat för 

avtryck i Koranen. Det är svårt att generalisera och veta hur olika människor agerar och 

beter sig i olika situationer, i denna studie har artiklar valts ut för att få en större substans 

och förståelse för hur det fungerar i andra samhällen och kulturer och då främst den 

muslimska befolkningen som utgör 83 % av landets invånare. Det skulle vara intressant 

att jämföra Grameen Banken med exempelvis en svensk bank för att se om kulturen har 

en lika stor inverkan i det svenska samhället, då det finns flera skillnader gällande lagar, 

regler och normer länderna emellan.  

 

Studien har även behandlat demografin i Bangladesh, hur befolkningen har sett ut och ser 

ut idag.  Genom att se förändringar i demografin går det att undersöka om banken 

förändrar landet, detta genom att jämföra demografiska faktorer för tio år tillbaka mot hur 
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det ser ut idag, vilka förändringar kan urskiljas och har det blivit bättre eller sämre. 

Studien har endast tagit på ytan i detta omfattande ämne, för att skapa en tydligare 

förståelse krävs en djupare analys om varför de demografiska faktorerna har ändrats och 

på så sätt kunna utröna vad som kan göras för att påskynda en förändring i samhällen. 

6.2 Rekommendationer 

Vår studie har bidragit med att ge en generell bild över Grameen Bankens organisation, 

struktur och arbetssätt. Genom utvalda teorier och empiriska data har vi kunnat utröna 

faktorer som påverkar bankens utveckling och förmåga att nå fler låntagare. Genom 

studien har vi funnit att kulturen i det Bangladeshiska samhället är en viktig del av 

banken och dess effektivitet och utveckling. Vi anser därför att studien kan ligga till 

grund för djupare forskning inom området.  

 

Vår demografiska undersökning av Bangladesh innehåller indikationer på att 

mikrolånen har förändrat samhällets levnadsstandard, det krävs dock ytterligare 

forskning på ämnet innan ett sådant påstående går att fastställa. För fortsatta studier 

och forskning på Grameen Banken rekommenderas kontakt med eller möjlighet att 

besöka Grameen Banken, just för att ge studien eller forskningen den 

samhällstillhörighet som Grameen Banken förmedlar till samhället. Genom arbetet 

finner vi själva många infallsvinklar på intressanta forskningsområden. Nedan följer 

ämnen som väckt vårt intresse under studiens gång och det skulle vara inressant 

resultatet av dessa. 

- Demografin, genom att analysera data över åren kan olika slutsatser dras om 

mikrolånen hjälper eller stjälper individernas framtid. 

- Jämföra organisationer från olika kulturer, finns det någon skillnad mellan 

dessa. 

- Kvinnas makt i muslimska samhällen. 

Vår förhoppning är att detta arbete skall ge en inblick i Grameen Bankens organisation 

och på så sätt belysa ett viktigt fenomen i världen, fattigdom. Vi ser gärna att vårt arbete 

används som inspirationskälla för andra studenter som vill upplysa liknande fenomen. 
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Appendix 3 

Grameen Bank requires the following 

formalities: 

 

1. Cover letter (to GM, International Programme, Grameen Bank 

Head Office, e-mail: g_iprog@grameen.com) 

2. CV of the Students 

3.  Photograph (PP) 

4.  University Certificate  

5.  Research Methodology  

6. Questionnaire  

7. Time frame 

8. After approval of 1 to 7, have to pay USD 200

mailto:g_iprog@grameen.com


University of Gävle, Sweden 

Academy for Education and Business Studies 

Department of Business and Economic Studies 

Students: Ewa-Lena Bichsel & Demi Molin 

Supervisor: Doctor Maria Fregidou-Malama 

 

 

Appendix 4 

Questions to Grameen Bank 

Name: 

Gender:  

Position: 

 

1. How does the organization structure look like at Grameen Bank? 

- What kind of organisation form is applied at Grameen Bank? (Hierarchy, etc?) 

- How is the authority distributed? (Who makes important decisions?) 

 

2. What kind of positions exists at Grameen Bank? 

- Is the work at Grameen Bank team related or individual? 

- Please give some examples when you work in teams and individually 

 

3. Which are the requirements for working in Grameen bank? 

- Does it exist education programs for the employees? 

- Is there any cooperation with the university? 

 

4. How is the distribution between men and women in general at Grameen bank? 

- Are there any differences between different offices in gender distribution? 

- How many women work in your division? 

- What position do they have? 

- Are there any differences between gender distributions in different positions in Grameen 

Bank? 

 

5. Do you think that the religion culture affect Grameen Bank?  Please explain. 

- Can you see any problems or benefits with culture in the organizational structure at Grameen 

Bank? 

 

6. What are Grameen bank’s advantages against other banks? 

- Can you see any disadvantages? 

 

7. Which issues do you think will be important in the future for Grameen bank? 

 

8. Do you want to add something that you find important? 

 


