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Titel: En förstudie om debatten kring kommersiella mikrofinansorganisationer – en inledande 
jämförelse av effekterna med ett inträde på aktiemarknaden  
Nyckelord: Mikrofinans, kommersiell, organisation, transformering, konkurrens, aktiemarknaden, 
IPO 
Problemformulering:  
 

1. Vilka ekonomiska och socioekonomiska förändringar har skett i och med inträdet på 
aktiemarknaden?  

2. Likheter och skillnader mellan organisationerna; före, under och efter inträdet? 
3. Finns det någon koppling mellan deras resultat och kritiken som riktas mot dem? 
4. Vilken organisationsstruktur lämpar sig bäst för mikrofinansmarknaden, kommersiell eller 

ideell? 
 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar som skett hos tre organisationer i 
och med deras inträde på aktiemarknaden. 
Metod: Jag har använt mig av både kvalitativ och kvantitativ metod. Min kvalitativa metod består av 
litteratursökning. Min kvantitativa metod består av analysering av årsredovisningar och 
balansräkningar sammanställda i tabeller och diagram. 
Resultat och slutsatser: Resultatet av studien visar att kritiken angående fattigdomsnivån stämmer 
endast överens med Banco Solidario som endast hjälper mindre fattiga människor. Samtliga har ökat 
antal låntagare i och med IPO. Att återbetalningsfrekvensen skulle vara sämre hos de kommersiella 
stämmer inte med någon av organisationerna. Samtliga organisationer har räntenivåer över den 
fattigdomsfokuserade nivån. Vinsten har ökat hos samtliga i och med börsinträdet. 

BACHELOR THESIS IN BUSINESS ECONOMICS AT BLEKINGE TECHNICAL UNIVERSITY 
Fall 2012 
Author: Sofia Nyberg 
Supervisor: Thomas Danborg 
Title: a pilot study concerning the debate about commercial microfinance organizations – an 
introductory comparison of the effects of an IPO 
Keywords: microfinance, commercial, organization, transformation, competition, stock market, IPO 
Questions: 

1. What economical and socio-economical changes have occurred due to the IPO?  
2. Similarities and differences between the organizations, before, during and after IPO? 
3. Is there a connection between actual results and the critique aimed toward the organizations? 
4. Which type of organization structure is the most suited for the micro financial market, for-

profit or non-profit? 

Thesis: The purpose of this essay is to analyze changes that have occurred due to the initial public 
offering. 
Method: I have combined both qualitative and quantitative methods. My qualitative method is 
composed of a literary study. The quantitative study is composed of a gathering and analyzing annual 
and balance reports presented in tables and diagrams. 
Results and conclusion: The critique about poor depth of outreach is accurate only when it comes to 
Banco Solidario. All three MFI have increased the number of borrowers after IPO. Poor repayment 
does not constitute for any of the organizations. All three MFI have high interest rate. All MFI also 
increased their revenue when they entered the stock market. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen syfte är att analysera förändringarna hos tre mikrofinansiella organisationer då de 

gjorde ett inträde på aktiemarknaden. Fem kritiska punkter behandlas; antalet låntagare, hur 

fattiga låntagarna är, återbetalningsfrekvensen, ränteförändringar och vinstförändringar. 

Studien är begränsad till tre år - året före inträdet, inträdesåret samt året efter inträdet. 

Resultatet av studien visar att samtliga har ökat antal låntagare i och med IPO men endast 

Compartamos har fortsatt att öka året efter IPO, både SKS och Banco Sol har minskat antalet. 

Kritiken gällande nivå av fattigdom stämmer endast överens med Banco Solidario, enligt min 

studie hjälper de endast mindre fattiga människor. Att återbetalningsfrekvensen skulle vara 

sämre hos de kommersiella stämmer inte med någon av organisationerna. Samtliga 

organisationer har räntenivåer över den fattigdomsfokuserade nivån, Compartamos hade den 

högsta räntenivån. Detta berättigar kritiken om höga räntenivåer hos kommersiella MFI. 

Vinsten har ökat hos samtliga. 

Fortsatt forskning skulle kunna göras med utgångspunkt ur denna studie då den endast 

behandlar tre organisationer under tre år. 

Abstract 

The purpose of the essay is to compare three micro financial organizations that have made an 

initial public offering. Five critical areas are being analyzed; numbers of borrowers, how poor 

are the borrowers, repayment-frequency, change in interest rate and change in revenue. The 

study is limited to the year before IPO, the IPO-year and the year after IPO. 

All three MFI have increased the number of borrowers after IPO, only Compartamos 

increased their rate the year after IPO. The critique about poor depth of outreach is accurate 

only when it comes to Banco Solidario. Poor repayment does not constitute for any of the 

organizations. All three MFI have high interest rate, Compartamos has the highest rate. This 

approves the critique on high interest rates directed towards commercial MFI. All MFI have 

increased their revenue. 

Continued research could be done on this essay due to the fact that this study only covers 

three organizations during three years. 
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  1. INTRODUKTION  

 

 1.1 INLEDNING 

Idag lever mer än en miljard av världens befolkning i fattigdom (Sida, 2009). Många förslag 

på lösningar har lagts fram för att få bukt på problemet. Ett revolutionerande förslag var att ge 

lån till fattiga människor genom så kallad mikrofinansiering. Fattiga människor har således 

svårt att få tillgång till lån eftersom de har liten eller ingen inkomst så är de inte välkomna på 

de konventionella bankerna (Sengupta et al. 2008). Men idag finns det organisationer som 

specialiserar sig på mikrofinansiering för fattiga människor, så kallade mikrofinans-

organisationer eller mikrofinansinstitut, MFI. Genom mikrolån hos dessa organisationer kan 

de klara av de grundläggande behoven som mat och tak över huvudet (Ledgerwood 1999). 

Mikrofinansiering har blivit ett effektivt verktyg i att bekämpa fattigdom och hjälpa utsatta 

människor samtidigt som den främjar ekonomisk utveckling och sysselsättning (Chowdhury, 

2009).  Det uppskattas idag finnas cirka 500 miljoner människor världen över som är kunder 

hos en mikrofinansiell organisation men att det finns ytterligare upp till 3 miljarder potentiella 

kunder kvar på marknaden (Isern, 2005).  

På senare år har flera av de ideella organisationerna valt att transformera sig till kommersiella 

organisationer. Detta är intressant att diskutera ur ett företagsekonomiskt perspektiv då det 

handlar om transformering från en företagsform till en annan. Detta kontroversiella beslut 

från organisationerna har även skapat en debatt om huruvida det är moraliskt rätt och 

ekonomiskt lönsamt med denna förändring.  

1.2 BAKGRUND  
Begreppet mikrofinansiering är inget nytt. Jonathan Swift, en irländsk författare, var en av de 

första att introducera begreppet. Tidigt 1700-tal startade han startade en bank, The Irish Loan 

Funds, som lånade ut pengar till fattiga jordbrukare. Även här påvisades samma goda effekter 

som mikrolån ger upphov till i dagens moderna samhälle. Idag finns det tusentals 

mikrofinansiella organisationer världen över som bygger på exakt samma grundtankar som 

Swift hade och utvecklingen går snabbt framåt (Helms, 2006). 
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1.2.1 MIKROFINANS OCH MIKROKREDIT 
De grundläggande idéerna med mikrofinans är att ge fattiga människor möjlighet till lån, 

sparande, försäkringar och transaktioner. En annan viktig del inom mikrofinansiering är att 

hjälpa fattiga människor att starta upp mindre företag som de annars inte skulle vara kapabla 

till. Lånen skapar ett startkapital åt dessa människor, de bygger upp en verksamhet och när 

verksamheten senare kommit igång och börjat generera pengar får de följa en 

avbetalningsplan för att betala lånet (Sundgren, 2003).  

Mikrokredit eller mikrolån är små, ”micro” monetära lån som ges till människor som inte 

anses vara kreditvärdiga hos de traditionella bankerna. Dessa lån har utnyttjats flitigt för att 

hjälpa fattiga människor att försörja sig. Lånen utger grunden för mikrofinansierings-

institutens verksamhet (CGAP, 2012). De finns olika former av mikrolån, vissa används av 

vinstdrivande organisationer medan andra används i biståndssyfte för att hjälpa människor i u-

länder. Räntan för dessa mikrolån kan vara låg, på endast ett par procent ända upp till 100 

procent (Kristof, 2009). 

Muhammed Yunus, grundaren av Grameen Bank, en av de första och mest framgångsrika 

ideella MFI i världen. Yunus introducerade idén om grupplån. Grupplån innebär att endast en 

grupp människor får låna pengar och alla blir då solidariskt ansvariga att betala tillbaka det. 

Detta medförde till skillnad från individuella lån en mycket större återbetalningsfrekvens. Det 

bidrog även till att fler MFI i världen tog efter Yunus idé (CGAP, 2012) 

1.2.2 INFORMATIONSTEKNIK OCH MOBILA BANKKONTON 
Informationstekniken har bidragit till att mikrofinansieringen har utvecklats ännu mer. Nya 

och mer specialiserade organisationer bildades. Bland annat flera MFI som tillhandahåller 

privata donationer till fattiga människor.  Ett exempel på detta är den amerikanska 

organisationen Kiva som fungerar som en länk mellan de som vill donera och de som är 

mottagare av donationerna (Kiva, 2012). 

Mobila bankkonton eller m-banking är den senaste utvecklingen inom mikrofinansbranschen. 

En stor grupp av de fattiga har trots allt tillgång till en mobiltelefon. Med hjälp av den kan de 

på ett snabbt och enkelt sätt låna pengar till en låg kostnad, ett mobilt mikrolån. Mobilens 

SIM-kort fungerar som ett kreditkort som ägaren kan använda till lån eller transaktioner. 

Exempel på organisationer som sysslar med m- banking är M-Pesa i Kenya och Zidisha i 

Sydafrika (Aziz, 2010). 
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1.2.3 DEN MIKROFINANSIELLA MARKNADEN 
Idag uppskattas det finnas upp i mot 3000 olika mikrofinansiella organisationer i världen. 

Enligt Brigit Helms(2006) bok ”Access for all: Building inclusive financial systems” finns det 

fyra olika former av mikrofinansorganisationer; Statligt ägda (Informal financial providers, 

GOV, ideella (Non-governmental organizations, NGO, kommersiella (formal financial 

institutions) och kooperativa (member-owned organizations). 

Statligt ägda mikrofinansiella organisationer, GOV, är formella registrerade verksamheter 

som styrs med hjälp av lagar och regler. Det kan vara myndigheter, banker eller kredit 

unioner. Exempel på sådana är Sida, APEC och ROSCA (Helms, 2006). 

Ideella mikrofinansiella organisationer eller non-profit organisationer, NGO, är informella 

icke-registrerade och självstyrande. De flesta finansieras med hjälp av investeringar, fonder, 

eller gåvor. De kan också finansieras genom medlemskap, försäljningsintäkter, stipendier 

eller privata donationer. Men trots att de är fria från myndigheterna så är de flesta 

organisationer extremt beroende av olika bidrag från olika myndigheter t.ex. EU. Många av 

de ideella organisationerna är ofta verksamma i de mest otillgängliga områdena i u-länderna, 

exempel på dessa ASA, BRAC och FINCA (Helms, 2006). 

Kommersiella mikrofinansiella organisationer eller for-profit organisationer är vinstinriktade 

verksamheter, de är oftast banker, kredit unioner eller andra företag. Exempel på 

kommersiella banker är Bank Rakyat i Indonesien och Banco Pichincha i Ecuador. De finns 

även organisationer som startat sin verksamhet i ideellt syfte men som sedan gått över till att 

bli kommersiella, dessa har genomgått så kallade transformationer. Denna process kallas 

”transformation to profit. Exempel på transformerade organisationer är Banco Compartamos, 

Banco Sol och SKS Ltd. (Helms, 2006). 

Kooperativa organisationer ägs av medlemmarna själva vilket gör att operationskostnaderna 

blir låga. De består ofta av kredit unioner eller själv-hjälps grupper. De är ofta små och 

belägna lokalt där de kan erbjuda en stor flexibilitet när det kommer till lån och annan service. 

Exempel på kooperativa organisationer är Grameen Bank och FINCA (Helms, 2006).  

På senare år har ännu en organisationsform tillkommit, nämligen hybrida mikrofinansiella 

organisationer är den femte typen som båda har ideell-och kommersiell verksamhet. Exempel 

på sådana är CONFIE i Nicaragua och Genesis i Guatemala. Ett annat exempel på en hybrid 
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organisation är XAC och Gobi Ehlel i Mongoliet som tidigare var två separata MFI som 

senare gick ihop till ett (Battilana et al, 2010).  

1.2.4 FATTIGDOM 

Världsbanken har tagit fram en indikator för att kunna mäta fattigdom. De allra fattigaste 

lever på mindre än 1 dollar om dagen, kallas extrem fattigdom. De uppskattas finnas cirka 1,4 

miljarder som lever på den fattigaste nivån. Nivån ovanför det ligger på 2 dollar om dagen 

och kallas svår fattigdom och de uppskattas vara ungefär 2,7 miljarder människor som lever 

på denna nivå (Tuck, 2008). FN tillsammans med Världsbanken tog år 2000 fram 

Milleniemålen. De åtta målen ska vara uppnådda år 2015. 

Mål 1: Halvera jordens fattigdom och hunger 

Mål 2: Se till att alla barn får gå i grundskola 

Mål 3: Öka jämställdheten mellan kvinnor och män 

Mål 4: Minska barnadödligheten 

Mål 5: Förbättra mödrahälsan 

Mål 6: Stoppa spridningen av hiv och aids  

Mål 7: Säkra en hållbar utveckling 

Mål 8: Öka samarbetet kring bistånd och handel 

Baslinje för målen utgår från 1990 och målen ska vara uppnådda år 2015. Sedan 1990 har 

antalet fattiga minskat med ca 130 miljoner människor. Detta är en positiv utveckling men 

framgången är trots allt ojämnt fördelad mellan regioner och länder (FN, 2012). 

1.2.5 BNP – BRUTTONATIONALPRODUKT 
BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period, 

vanligtvis ett år. Det brukar uttryckas som värdet av total konsumtion bestående av varor och 

tjänster samt export minus import. Ofta talar man om ett samband mellan levnadsstandard och 

BNP per capita, hög BNP tyder på hög levnadsstandard och låg BNP tyder alltså på låg 

levnadsstandard (Ekonomi fakta, 2012). 

 

 

 

 



Sofia Nyberg                                       Debatten kring kommersiella mikrofinansorganisationer 
Blekinge Tekniska Högskola              Kandidatuppsats i Företagsekonomi C  

   12 
 

1.3 PROBLEMDISKUSSION 

Under de senaste åren har flera av de ideella organisationerna valt att transformera sig till 

kommersiella. Variationen och konkurrensen på marknaden har visats sig vara både positiv 

och negativ (Hishigsuren, 2006). Anledningen till att dessa en gång startade var för att 

minska fattigdomen i u-länderna. Men många kritiker frågar sig om det behövs sådan 

mångfald och konkurrens på just denna speciella marknad då det huvudsakliga målet 

överskuggas av det faktum att man kan ”tjäna pengar på andras fattigdom” (Yunus, 2010).  

Samtidigt anser andra att dessa organisationer behövs för att täcka den lucka som annars inte 

skulle fyllas om det bara fanns ideella organisationer på marknaden (Ahmed, 2012 ). De 

kommersiella verksamheterna har blivit fler och fler på marknaden de senaste åren. I slutet av 

90-talet beskrev de som ”new actors in the microfinance world”. De kommersiella 

organisationerna har många fördelar inom många områden som exempelvis bättre 

infrastruktur, marknadsförings-möjligheter och kapital (Isern, 2005). Flera av de 

transformerade organisationerna har visats sig vara mycket framgångsrika men har på samma 

gång kritiserats för girighet och bristande empati mot de fattiga (Ledgerwood, et al 2006). 

Dessa transformerade organisationer har även fått utstå ytterligare kritik då de även bestämt 

sig för att gå in på aktiemarknaden. De finns en del forskare som menar att dessa 

organisationer endast inriktar sig på mindre fattiga människor och når därför aldrig ut till de 

allra fattigaste (Yunus, 2010). 

 

Jag har valt att titta närmare på tre tidigare ideella som först genomgått en transformering till 

att bli kommersiella organisationer för att sedan gå in på aktiemarknaden; SKS, Banco Sol och 

Compartamos Banco.  

Med dessa organisationer som underlag har jag valt att studera hur många låntagare de har, 

hur fattiga de kunderna är och hur väl de betalar tillbaka lånen. Jag kommer även studera hur 

mycket räntan har förändrats samt om de finns några vinstförändringar. 

Dessa jämförelser kommer ske inom organisationen under tre år, året före, under året och året 

efter inträdet på aktiemarknaden. Jämförelser kommer även ske organisationerna emellan. 

Detta är intressant för att visa om kritiken som riktas mot kommersiella mikrofinansiella 

organisationer är befogad och om den stämmer överens med verkligheten. 
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Detta är även ett intressant företagsekonomiskt problem då uppsatsen behandlar 

transformeringen från en företagsform till en annan, från ideell till kommersiell. Uppsatsen tar 

även upp fördelar och nackdelar med att göra ett inträde på aktiemarknaden. 

Debatten som föreligger är intressant, då det finns två läger, det ena som är emot kommersiell 

organisationer och vill att det endast ska finnas ideella organisationer på 

mikrofinansmarknaden. Och det andra lägret som är för kommersiell verksamhet och menar 

att både ideell och kommersiell mikrofinans behövs på marknaden för att kunna nå ut till alla 

fattiga. Det skapar inte minst en filosofiskt och ekonomiskt debatt i vilket sätt som är det 

bästa för att hjälpa människor ur fattigdom (Develop Economies, 2010) 

1.4 SYFTE/PROBLEMFORMULERING 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar som skett hos tre organisationer 

i och med deras inträde på aktiemarknaden samt om kritiken som riktas mot dem är befogad. 

1.5  FORSKNINGSFRÅGOR 

1. Vilka ekonomiska och socioekonomiska förändringar har skett i och med inträdet på 

aktiemarknaden?  

2. Likheter och skillnader mellan organisationerna; före, under och efter inträdet? 

3. Finns det någon koppling mellan deras resultat och kritiken som riktas mot dem? 

4. Vilken organisationsform lämpar sig bäst för mikrofinansiell hjälp, kommersiell eller 

ideell? 

1.6 EVENTUELLA AVGRÄNSNINGAR 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till att endast studera tre tidigare ideella 

organisationer som valt att transformera sig till att bli kommersiella organisationer för att 

sedan inträda på aktiemarknaden. Studien är även begränsad till den mikrofinansiella 

marknaden i Indien, Bolivia och Mexiko där dessa tre organisationer verkar.  

Perioden för studien är begränsad till tre år och ligger året före inträdet på aktiemarknaden till 

och med året efter inträdet. Tidsaspekten blir således för Banco Sol och Compartamos Banco: 

2007 - 2009. Tidsaspekten för SKS blir; 2009 - 2011. I deras årsredovisningar och 

balansräkningar har jag valt att endast jämföra; antal låntagare, nivån av fattigdom, 

återbetalningar, räntan och vinsten. 

 



Sofia Nyberg                                       Debatten kring kommersiella mikrofinansorganisationer 
Blekinge Tekniska Högskola              Kandidatuppsats i Företagsekonomi C  

   14 
 

2. METOD  

Här följer en presentation av de metoder jag använt för att genomföra studien. 

2.1  VETENSKAPLIG UTGÅNGSPUNKT 
Studien har sin utgångspunkt i den hermeneutiska kunskapsförankringen. Inom denna 

vetenskap strävar man efter en förståelse av hur människan tolkar världen, en tolkningslära. 

Dessa tolkningar kan alltså inte mätas utan grundar sig på en enskild människas uppfattning 

av sin omgivning och sina erfarenheter. Vad jag avser med att använda denna vetenskap är att 

tolka och jämföra material samt förstå innebörden materialet för att sedan göra min egen 

tolkning. För att detta ska kunna genomföras krävs en grundlig bedömning i materialets 

validitet (Lundahl, Skärvad 1999). 

Uppsatsen grundar sig både på deduktion och induktion, dessa två tillsammans bildar en 

abduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det deduktiva arbetssättet, det vill säga att utifrån 

den befintliga teorin undersöka och dra en slutsats om en verklighet. Motsatsen är det 

induktiva arbetssättet som genom observationer av verkliga resultat kunna dra en slutsats om 

en teori (Backman, 1998).  

Uppsatsen disposition bygger på fyra grundelement; problemformulering, teori, empiri och 

slutsats. Kopplingen mellan dem består av analys och tolkning (Andersen, 1998). 

 

 

Bild 1 - Andersen, 1998, sid. 22 

 

Utifrån min problemformulering studerar jag rådande teorier och ställer dessa mot den empiri 

jag fått fram. Med hjälp av flera metoder kan jag tolka och analysera och slutligen kunna 

sammanställa allt i en gällande slutsats (Andersen, 1998). 
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2.2  VAL AV METOD  

Jag har valt att använda mig av både kvalitativ och kvantitativ metod för att noggrannare 

kunna jämföra mina resultat för att sedan komma fram till en tillförlitlig slutsats (Holme och 

Solvang, 1997). Min kvalitativa metod kommer att genomföras genom att studera, jämföra 

och sammanställa information som jag får från sekundär data i form av texter i litteratur 

(Andersen, 1998). I texterna har jag letat fram information om endast de tre organisationer jag 

valt att studera. Fokus har legat på bakgrund, historia och kritik som riktats mot dem. Min 

kvantitativa metod består av en sammanställning och analysering av organisationers 

årsredovisning, balansräkning samt BNP per capita (Andersen, 1998). Utifrån debatten 

som riktats mot dessa kommersiella mikrofinansiella organisationer har jag valt ut de mest 

vanligt förekommande kritiken nämligen; antalet kunder, nivå på fattigdom, 

återbetalningsförmågan, lånestorleken, räntan och vinsten. 

 

Som stöd för denna debatt har jag har valt att använda mig av delar ur CGAP och 

Världsbankens tekniska guide för att mäta resultat av mikrofinansiella organisationer – 

Measuring results of microfinance institutions – minimum indicators (Rosenberg, 2009).  Den 

innehåller verktyg som mäter organisationernas resultat inom dessa kritiska områden: 

1. Breadth of outreach – Bredd - hur många låntagare har de och hur många har de hjälpt? 

2. Depth of outreach – Djup - hur fattiga är kunderna? 

3. Loan repayment– Frekvens - återbetalningsfrekvens 

 

Jag har även valt att jämföra dessa aspekter som båda varit föremål för en stor del kritik inom 

kommersiella MFI:  

4. Räntan – på lånen – en jämförelse av förändringar mellan åren  

5. Vinsten – per år – en jämförelse av förändringar mellan åren 

(Mix Market, 2012) 

 

Jag har använt mig av olika metoder till olika kapitel. Teorikapitlet 3.1 – 3.5 består främst av 

kvalitativ data i form av litteratursökning och sammanställning av detta. Kapitel 3.6 är baserat 

på tidigare forskning och kvantitativ data i form av uträkningar.  
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2.3 DATA OCH INSAMLINGSMETOD 
De kvalitativa materialen till uppsatsen består av sekundärdata som har hämtas från bibliotek, 

fjärrlån, Google Scholar och Google Books. Artiklarna är hämtade från Googles sökmotor 

med sökorden: 

 

Mikrofinans, mikrolån, mikrofinansiella organisationer, mikrofinansinstitut, kommersiell, 

aktiemarknaden, SKS, Banco Solidario, Compartamos Banco, microfinance, commercial, 

non- profit, for-profit, micro-financial organization, micro-financial institute, IPO, repayment 

rate, återbetalningar, depth of outreach, microfinance measures, microfinance poverty level, 

ränta mikrofinans, vinst mikrofinans, microfinance interest rate, microfinance profit 

 

Den kvantitativa datan består av balansräkningar och årsredovisningar. Dessa har jag hämtat 

från de mikrofinansiella organisationernas egna hemsidor samt från Mix market – en globalt 

web-baserad mikronfinansplattform (Mix Market, 2012). 

2.4 TILLÄMPNING AV METOD 
Med hjälp av en kvalitativ metod har jag genom insamling av data samlat ihop en teoretisk 

grund och utifrån den har jag gallrat de viktigaste delarna som bäst åskådliggör det jag 

undersöker. Inom mitt ämnesområde har jag utifrån debatten som underlag valt ut de mest 

relevanta aspekterna att studera vilka är; hur många låntagare som organisationerna har, hur 

fattiga låntagarna är, återbetalningarna, räntan och vinsten. Dessa fem aspekter har jag valt att 

jämföra hos tre MFI under tre år. Tidsaspekten gäller året före organisation gick in på 

aktiemarknaden, året för inträdet samt året efter inträdet. För att göra detta har jag använt mig 

av verktygen i CGAP:s guide för att göra dessa uträkningar (Rosenberg, 2009). För antal 

låntagare, räntan och vinsten krävs inga uträkningar, endast jämförelser.  

Siffrorna är hämtade från MIX Market och sedan uppställda i tabeller för att enkelt kunna 

göra jämförelser mellan åren. Dessa är sedan presenterade både i tabeller och i diagram för att 

ge ett överskådligt perspektiv. Jämförelserna är gjorda mellan åren för att se om några 

förändringar har förekommit. Jag har även gjort jämförelser mellan organisationer och 

länderna för att påvisa skillnader och likheter mellan dem. 

2.5  MOTIV FÖR VAL AV METOD  
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod eftersom den var mest lämpad för att 

kunna ta fram de data som framställs oftast är i form av texter. Med hjälp av en kvantitativ 

metod har jag sedan tagit fram och sammanställt de material som oftast är i form av siffror. 
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Med hjälp av dessa två metoder kan jag på ett tydligt sett samla ihop, granska och presentera 

materialet jag hittat (Andersen 1998).  

2.6 KRITISK GRANSKNING AV METODEN  
Min valda metod bygger på litteratur, artiklar och andra texter. Jag har samlat in detta 

material, analyserat och sedan sammanställt det. Allt material är skrivet av författare med 

olika subjektiva uppfattningar om verkligheten. Detta kan göra att min uppsats blir färgad av 

deras föreställningar.  

De fem punkter jag valt att studera; antal låntagare, fattigdomsnivå, återbetalningsfrekvens, 

räntenivå, vinstförändring är bara en bråkdel av vad man kan studera på 

mikrofinansmarknaden. Min studie belyser till exempel inte hur kunderna mår och exakt vad 

de har för levnadsstandard.  

Jag har valt att använda mig av CGAP:s metod vilken även den är begränsad till ett fåtal 

områden.  Siffror i form av balansräkningar och årsredovisningar är hämtade från MIX:s 

hemsida och organisationernas egna hemsidor.  

En annan kritisk aspekt är mitt begränsade val av organisationer kanske inte speglar hela 

marknaden. De tre organisationerna verkar i delar av Sydamerika och delar av Asien vilket 

begränsar studien till de områdena. 

Då jag valt att studera MFI i länder utanför Sverige har intervjuer inte kunnat genomföras. 

Intervjuer skulle troligtvis kunnat förbättra studien och givit den flera perspektiv och bättre 

insikter.  

Tidsaspekten har jag begränsat för att inte göra studien alltför omfattande. Detta gör dock att 

jag kan ha missat vissa kritiska år som kan varit viktiga för organisationernas resultat.  

 

Då studien endast är inledande och omfattning är begränsad finns det utrymme och möjlighet 

att använda den för vidare forskning. Jag har endast valt att basera min studie på en teknisk 

teori samt den debatt som föreligger min inriktning. Jag har således inte jämfört olika metoder 

och ställt de mot varandra. 

Jag har använt mig av kvalitativ metod i form av litteratur och kvantitativ metod i form av 

siffror. Då detta är en övergripande studie har jag inte fördjupat mig i ländernas fulla 

ekonomiska och politiska historia. Slutligen har jag med största sannolikhet missat någon 

debatt och inte fått med alla aspekter som kan ha bidragit till organisationernas resultat. 
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3. TEORI – DEBATTEN KRING KOMMERSIELLA 

MIKROFINANSORGANISATIONER 

Här presenteras den teori, debatt och tidigare forskning som ligger till grund för min studie. 

3.1 TRANSFORMERING FRÅN IDEELL TILL KOMMERSIELL  

3.1.1 PROCESSEN  
Transformeringen av ideella mikrofinansiella organisationer till kommersiella startade i 

början av 90-talet. Transformeringen innebär att en non-profit – icke vinstdrivande, ideell 

MFI går över till att bli en for-profit- vinstdrivande, kommersiell organisation, MFI. Denna 

institutionella transformering betyder att en etablerad ideell MFI överlåter hela sin 

låneportfölj till en reglerad finansiell institution (Fernando, 2000). 

Detta har blivit populärt på denna marknad på grund av de förväntade förmånerna som t.ex. 

underlättande av mobilisering, offentliga doneringar, tillgång till privata kapitalkällor, 

förbättring av styrning och bättre transparens samt hållbarhet (Hishigsuren, 2006). 

En transformering har även framhållits som en av de mest effektiva strategierna i att nå en 

högre beläggning genom att kunna tillhandahålla en större mängd service, få tillgång till 

kommersiella kapitalkällor och förbättra den operationella effektiviteten genom bättre system. 

Även kontroller, regleringar och rapporteringar förändras till det bättre (Campion and White 

1999). 

3.1.2 INTRÄDE PÅ AKTIEMARKNADEN  
Aktiemarknaden är samlingsplats där utbyteshandel sker med hjälp av värdepapper. Handeln 

sker på en aktiebörs där aktiebörsens arbetsuppgift är att skapa kontakt mellan köpare och 

säljare av aktier så att affärer kan ske (Aktiemarknaden, 2012). En Initial Public Offering, 

IPO, eller stock market launch är ett så kallat första inträde på aktiemarknaden, när ett företag 

säljer sin första aktie (Gregoriou, 2006).   

3.1.3 ANLEDNINGAR TILL INTRÄDE 
I Initial Public Offering (Gregoriou, 2006) beskrivs anledningar som bidrar till 

kommersialiseringen av mikrofinansiella organisationer. När en organisation inträder på 

aktiemarknaden går kapitalet från investerarna direkt in i företaget istället för att kapitalet 

flyttas fram och tillbaka mellan investerarna. Därav ger en IPO en uppsjö av investerare som 

kan tillhandahålla kapital för vidare tillväxt, betalning av skulder och expansion. Men den 

största anledning till inträdet är dock den snabba kapitalökning som den bidrar till. 
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Det finns flera fördelar att gå in på aktiemarknaden: 

 Större eget kapital 
 Större och bättre tillgång till kapital 
 Exponering, marknadsföring på marknaden 
 Attrahera och behålla medarbetare 
 Skapa bättre finansiell service: lån, 

Men det finns även nackdelar med att gå in på aktiemarknaden: 

 Högre legala och finansiella kostnader 
 Dyrare marknadsföring 
 Hårdare regler för transparens 
 Management 
 Risk 
 Värdefull information blir allmän information vilket skapar förmåner för 

konkurrenterna 
(Gregoriou, 2006) 

3.2  TIDIGARE FORSKNING 
Nedan presenteras den tidigare forskning som gjorts inom kommersiella mikrofinans-

organisationer. 

I ”Microfinance Meets the Market”(Cull et al, 2008), analyseras vilka för-och nackdelar som 

finns hos 346 olika kommersiella mikrofinansiella organisationer och 18 miljoner låntagare 

över hela världen. Analysen visar framgången med återbetalningar men även att de endast 

tycks hjälpa mindre fattiga. Författarna menar att fattiga människor har möjlighet att ta lån 

med höga räntor och höga transaktionskostnader. Vidare forskning och utbildning inom 

kommersiell mikrofinans föreslås. 

 

Rosengard skriver å andra sidan i sin bok ”Banking on Social Entrepeneurship: The 

Commercialization of Microfinance”(2000), att höga vinster inte är lika med en dålig åtkomst 

av de allra fattigaste. Vinst och framgång kan istället vara ett betydande komplement istället 

för en tilltagande konkurrens. Den viktigaste aspekten som han tar upp med hållbar 

mikrofinans. När vinstmotivet och utvecklingen stärker varandra och till och med är i behov 

av varandra skapas en kraftfull synergi.  

 

I Helms bok ”Access for all - Building inclusive financial systems” (2006), finns en 

beskrivning över hur mikrofinansmarknaden har förändrats dramatiskt de senaste 10 åren. 

Från ideella föreningar som gav lån till fattiga till kommersiella jättar som fokuserar på höga 
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vinster. Mikrofinans har visats sig vara ett effektivt verktyg för att minska fattigdom och att 

hjälpa fattiga förbättra sin livssituation. Men trots detta finns det fortfarande flera miljoner 

människor som inte har tillgång till denna service. Därför krävs det idag att det finns flera 

olika typer av mikrofinansiella organisationer för att kunna nå ut till alla.  

 

I Marguerite Robinsons bok ”The Microfinance Revolution” (2001), refererar hon till 

kommersialisering som en revolution på den mikrofinansiella marknaden. Robinson har 

undersökt flera olika mikrofinansiella organisationer men fokus ligger på Bank Rakyat i 

Indonesien som gick från att vara ideell till att bli en kommersiell bank och blev enormt 

framgångsrika på grund av detta. 

 

Fernando genomförde två studier åt Asian Development Bank kallad ”Commercialization of 

Microfinance”(2000), och ”Understanding and Dealing with High Interest Rates on 

Microcredit”(2006). I rapporterna presenteras resultaten av kommersialiseringen av 

organisationer i Asien och Sydamerika och alla de problem som den bidragit till bland annat 

höga räntor, höga vinster och oförmågan att hjälpa de allra fattigaste. 

 

I ”Why microfinance doesn’t work” (2010), skriver Milford Bateman att trots att mikrofinans 

har blivit hyllad som ”lösningen på fattigdomen” men så fungerar det inte i verkligheten. Han 

menar att många av grundtankarna är myter och att mikrofinans snarare fungerar som en 

barriär mot ekonomisk utveckling än som en kraftig reducering av fattigdom. 

 

I Morduch bok ”The Microfinance Schism”(2000), menar han att mikrofinans är en kohandel 

mellan hög ekonomisk vinst och hur fattiga kunderna egentligen är. Det visar nämligen på att 

de riktar sig till mindre fattiga och att det riktiga målet är vinsten vilket går ifrån 

mikrofinansen grundtankar om att försöka hjälpa fattiga människor. 

 

Mohammed Yunus skriver i sin första bästsäljare ”Banker to the Poor”(2006), om hur han 

kom på konceptet med mikrofinansiella lån till fattiga människor, som han senare fick Nobel 

priset för. I uppföljaren ”Creating a world without poverty – social business and the future of 

capitalism” (2010), menar han att kapitalism inte kan lösa fattigdomsproblemet, det enda 

sättet är genom ideell mikrofinans. 
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3.3 MIX MARKET  
Mix Market, MIX, är den största web-baserade organisationen som tillhandahåller objektiv, 

kvalificerad och relevant prestationsdata och analyser om mikrofinansiella organisationer. 

Deras mål är att stärka, finansiellt begripande, transparens och prestation hos MFI. På MIX 

finns tillgång till finansiella och sociala prestationsmått på över 2000 stycken MFI som 

tillhandahåller lån till 92 miljoner människor i hela världen. MIX producerar analyser för den 

mikrofinansiella industrin som man kan få tillgång till i sammanställd data (Mix Market, 

2012). 

3.3.1 ANALYSER OCH MÄTNINGAR 
Varje år publicerar The Micro Banking Bulletin och MIX Microfinance World aktuella 

analyser, mätningar och jämförelser baserade på kvantitativ data och grundläggande research 

(Mix Market, 2012).  I The Micro Banking Bulletin – financial transparency 2009 presenteras 

analyser inom kritiska mikrofinansiella ämnen till exempel transparens, finansiell 

rapportering och investeringar skrivna av företagare och akademiker. Microfinance World är 

världens största sökmotor och arkiv av mikrofinansiella organisationer. Det går att göra 

sökningar och jämförelser på länder, typ av mikrofinansiell service, årsredovisningar, 

benchmarking etc. 

3.4 CONSULTATIVE GROUP TO ASSIST THE POOR 
The Consultative Group to Assist the Poor, CGAP, är en organisation dedikerad till objektiva 

undersökningar om mikrofinansiella organisationer och deras fokus, vilket är att öka deras 

kundvolym och förbättra livet för fattiga människor. Deras mål är att ta fram verktyg för att 

mäta organisationers prestation och transparens (CGAP, 2012). 

3.4.1 TEKNISK MÄTMODELL OCH VERKTYG 
Consultative Group to Assist the Poor har tillsammans med Världsbanken tagit fram en guide 

för att mäta mikrofinansiella organisationers resultat kallad Measuring Results of 

Microfinance Institutions – Minimum indicators that investor should track – a technical guide 

(Rosenberg, 2009). I guiden finns elementära verktyg för att mäta prestationer inom kritiska 

områden. 

1. Breadth of outreach - Hur många kunder har de? 

Antalet låntagare är enligt CGAP en bra och enkel indikator för att se hur stor del av 
marknaden som organisationen täcker.  
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2. Depth of outreach - Hur fattiga är kunderna? 

Vilken nivå av fattigdom som kunderna ligger på visar hur väl organisationen når ut till de 
allra fattigaste människorna. 

3. Loan repayment (portfolio quality) - Hur hög är återbetalningsfrekvensen? 

Hur väl kunderna betalar tillbaka lånen är den mest avslöjande indikatorn. En hög 
återbetalningsfrekvens visar på framgång medan en låg visar på det motsatta.  
 

3.5  DEBATTEN - KONSEKVENSER OCH KRITIK 
Här presenteras den debatt som rör mikrofinansiella organisationers övergång från att vara 

en ideell verksamhet till kommersiell verksamheten till att inträda på aktiemarknaden 

3.5.1 DEBATTEN OM ANTALET LÅNTAGARE 
Hur många låntagare en mikrofinansiell organisation har är intressant då man tydligt kan se 

hur väl de når ut till de fattiga. Ju fler låntagare desto bättre (Rosenberg, 2009). Det 

uppskattas finnas mer än 91 miljoner kunder hos olika MFI världen över (Weman, 2011).  

SKS, Banco Sol och Compartamos har alla blivit kritiserade för att inte nå ut till lika många 

som när de var ideella (Economist, 2008). Och inte heller nå ut till de allra fattigaste utan 

snarare de som är mindre fattiga. Emellertid har kommersiella MFI oftast bättre 

förutsättningar att kunna hjälpa fler människor då de har tillgång till ett större kapital än 

ideella MFI (UNCDF, 2012). Vikram Akula försvarar sig med att in trädet på börsen hjälper 

SKS att låna pengar för att kunna expandera. ”Kapital marknaden är det enda stället som har 

den mängd pengar som behövs för att genomföra detta, därför gick vi in på börsen”(Kristof, 

2009). 

I samband med Banco Sols inträde på aktiemarknaden kritiserades de för att göra sig av med 

en stor del av sin låntagare, framförallt den andelen låntagare som var fattigast (The 

Economist, 2008). Detta menar forskare beror på att de fattigaste tar de allra minsta lånen 

vilket i sin tur ger sämre vinst för Sol (Daley-Harris, 2008). 

Compartamos som är den största mikrofinansiella organisationen i Sydamerika med över 2 

miljoner låntagare har blivit kritiserade av Muhammed Yunus. Han menar att det må vara 

framgångsrika och har en stor del av marknaden men att de helt gått ifrån grundidén med 

mikrofinans. Efter deras inträde på börsen sa han; ”They're absolutely on the wrong track and 

their priorities are screwed up" (Business Week, 2007).  
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3.5.2 DEBATTEN OM FATTIGDOMSNIVÅN  
Transformerade organisationer kritiseras ofta för att inte nå ut till de allra fattigaste (Yunus, 

2010). De allra fattigaste lever på mindre än 1 dollar om dagen, kallas extrem fattigdom. De 

uppskattas finnas cirka 1,4 miljarder som lever på den fattigaste nivån. Nivån ovanför det 

ligger på 2 dollar om dagen och kallas svår fattigdom och de uppskattas vara ungefär 2,7 

miljarder människor som lever på denna nivå. Världsbanken har tagit fram en metod för att ta 

fram vilken fattigdomsnivå kunderna hamnar på, det finns tre nivåer. Genom att ta 

genomsnittligt lån dividerat med BNP per capita får man fram de olika nivåerna (Schreiner, 

2001). 

Under 20 % - Extrem fattigdom 

Över 20 % - Svår fattigdom 

Över 50 % - Normal fattigdom 

 

Banco Sol har fått utmärkelsen “best bank in Bolivia” och vunnit otaliga priser både som 

ideell och kommersiell verksamhet (Schreiner, 2000). Banco Sol kritiseras ändå för att endast 

hjälpa de ”rika fattiga” och att bara 15 procent av deras låntagare ligger på nivån ”svår 

fattigdom” och inte en enda på den ”extrema fattigdomsnivån” (Microfinance Gateway, 

2007). Mikrofinansiella organisationer kategoriseras ofta som framgångsrika men flera 

kritiker ställer sig frågan ”om de är framgångsrika i förhållande till det utsatta målet?”. Enligt 

David Rodman på Center for Global Development är svaret ”Nej, flera låntagare kommer inte 

ur fattigdomen” (Weman, 2011). 

 

“As SKS scales, there is a greater chance that the key characteristics that kept SKS focused on the 

very poor will be lost.” (Fitzgerald, 2009) 

 

SKS ägare Akula försvarar sig med att när mikrofinansiella institut växer utsätts de för 

påtryckningar från sina aktieägare och donationsförmedlare vilket tvingar dem att sluta låna ut 

pengar till de allra fattigaste. Men säger också att han är medveten om det här problemet och 

har satt in extra resurser för att utbilda sin personal att fokusera på de mest utsatta grupperna 

och de som gör detta får en bonus i gengäld (Fitzgerald, 2010). 

 

Compartamos hjälper de kunder som är mindre fattiga för att undvika dåligt resultat vilket gör 

att de missar de allra fattigaste – de som behöver mest hjälp (Weinstein, 2010).  År 2008 

skrev tidskriften The Economist om Compartamos i en artikel; “This is hardly an indication 
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of exploited customers. Moreover, it is targeting potential borrowers just outside the 

mainstream, not the very poorest Mexicans” (The Economist 2008). 

3.5.3 DEBATTEN OM ÅTERBETALNINGSFREKVENSEN 
En tredje debatt som förs på den mikrofinansiella marknaden är huruvida kunder betalar 

tillbaka lånen och i så fall hur väl de gör det. Ett samband för detta har tagits fram, genom att 

förlust, netto dividerat med låneportfölj, brutto får man fram återbetalningsfrekvensen 

(CGAP, 2008).  

Under 3 % - extremt hög återbetalningsfrekvens 

Under 10 % - hög återbetalningsförmåga 

Över 10 % - dålig återbetalningsförmåga 

 

År 2009 slutade 90 procent av låntagarna i Andhra Pradesh att betala tillbaka sina lån. 

Samtidigt kritiserades SKS för att vara för aggressiva i insamlingen av återbetalningarna från 

de fattiga familjerna och att det till och med är ansvariga för att drivit flera av dem till att begå 

självmord. SKS och Akula förnekar detta och vill inte ta på sig ansvaret (Kristof, 2009). Innan 

Akula startade SKS gick han på kurser hos Muhammed Yunus som även hjälpte honom att starta 

upp sin verksamhet. Idag är det bittra fiender och har olika värderingar om hur mikrofinans ska 

skötas, Akula som bedriver kapitalism och Yunus altruism. Yunus sa år 2011: 

 

"Microcredit should not be presented as a money-making opportunity. It is an opportunity to make an 

impact on poor people's lives," (Kristof, 2009) 

Lånen används på olika sätt av olika MFI i olika länder. En del av låntagarna använder lånen 

till konsumtion snarare än för investeringar, och för dem som väljer att investera i mindre 

företag blir lönsamheten ofta väldigt låg. Ett problem är den hårda konkurrensen bland små 

verksamheter. Ett annat stor problem med mikrolån är att många hamnar i en skuldspiral som 

de har svårt att ta sig ur. David Rodman sa till NY Times att ”kredit kan vara en boja likaväl 

som en källa till möjligheter” (Weman, 2011). 

SKS menar att det har kunnat hålla en hög återbetalningsförmåga genom att hålla sig till 

grupplåne-modellen eftersom de då alltid finns minst fem som är återbetalningsskyldiga. På 

det sättet är det försäkrade och de som inte betalar tillbaka lånen får inte vara kund hos SKS 

längre. Detta ger SKS hävkraft mot oärliga låntagare och kunder som drar på sig för mycket 

skulder (The Economist, 2010). 
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En annan kritiker Chuck Waterfield (2010), anklagar Compartamos för att och föra monopol 

utnyttja de fattiga. Han säger att de ger kunder räntor på över 100 procent inte långt ifrån 

traditionella lånehajar. Och det gör det medvetet svårt för kunderna att betala tillbaka lånen. 

Waterfield har tillsammans med Yunus propagerat för att införa standarder som hjälper 

kunderna att förstå om de blir lurade och utnyttjade med för höga räntor (The Economist, 

2008). 

 

För att motverka dåliga återbetalningfrekvenser har Banco Solidario satsat på att utbilda både 

sin personal och sina kunder med finansiell rådgivning (Bio Invest, 2012). De använder sig 

även av dynamiska incitament för att basera en bra återbetalningsförmåga på nya större lån 

(Sengupta et al. 2008). 

3.5.4 KRITIKEN MOT HÖGA RÄNTENIVÅER 
Räntan på lånen är en av det mest kritiserade aspekterna inom ämnet mikrofinans. I boken 

”Creating a World Without Poverty” (Yunus, 2010) introduceras en ny metod för att 

utvärdera och jämföra mikrofinansiella räntenivåer. Metoden definierar tre olika räntezoner: 

Grön zon: mindre än 10 % - fattigdoms - fokuserad nivå 

Gul zon: mindre än 15 % - medel-nivå 

Röd zon: mer än 15 % - vinst-maximerande nivå 

 
Kritikerna framhåller det omoraliska i att belasta de allra fattigaste människorna med för höga 

räntesatser. Men en konsekvens av detta är att MFI ger ut små lån i jämförelse med 

traditionella banker. MFI måste även lyckas täcka högre kostnader per utlånad dollar med 

högre räntor (Kneiding och Rosenberg, 2008). 

Muhammad Yunus kritiserar Compartamos för de höga räntorna som belastar de fattiga 

kunderna, ibland upp till 90 procent, inte mycket mindre än de traditionella lånehajarna. 

Grundarna till organisationen lever dessutom som multi-miljonärer idag (Weman, 2011). Han 

anser att detta beror på ineffektivitet, höga kostnader och begränsad konkurrens för 

organisationen. Compartamos har trots all kritik lyckats producera större effektivitet och en 

starkare kredit som ett resultat av sin transformering (Kristof, 2009). De höga räntorna 

kritiseras starkt då de kan differera mellan 30 procent och 100 procent (Cull et al, 2008). Men, 

motståndare försvarar detta med att de höga räntorna behövs för att upprätthålla hållbarhet 

och menar att allt under 40 procent inte attraherar investerare att gå in och stödja 

organisationer mikrofinansmarknaden (Fernando, 2000). 
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 I Nicaragua har en grupp människor bildat en rörelse mot mikrofinansföretagen kallad 

”Movimiento no pago” som direkt översatt blir ”Vi betalar inte-rörelsen”. Rörelsen 

protesterar mot de höga räntor och hårda indrivningsmetoder som flera MFI bedriver och 

kräver ett uppehåll för återbetalningar. I Bangladesh har landets premiärminister Sheikh 

Hasina Wazed kritiserat mikrofinansföretagen för ”att suga blodet ur de fattiga i namn av 

fattigdomsbekämpning” (Weman, 2011). 

 

SKS säger att kommersiell mikrofinans inte automatiskt behöver betyda höga räntor för 

kunderna. Genom att standardisera lånegodkännande och hålla bättre koll på utbetalningar 

och återbetalningar kan de sänka sin ränta. Men trots dessa lovord ligger SKS räntor 

fortfarande på höga nivåer (The Economist 2010). 

I samband med att Banco Solidario gjorde sin transformering från ideell till kommersiell 

påträffade de flera problem på grund av sina höga räntor. Bland annat att kunderna tog små 

lån, otraditionella återbetalningsmetoder och okonventionella kunder (Dauncey, 2012). 

Räntor förväntas falla ett par år efter börsinträdet då tillgångarna har ökat och skapat en 

balans i organisationen (The Economist, 2008). 

3.5.5 KRITIKEN MOT HÖGA VINSTER 
De höga vinsterna som de transformerade organisationerna gör har också varit föremål för 

mycket kritik. Många kritiker menar att vinst och bistånd inte hör ihop (Fernando, 2000). 

SKS inträde på aktiemarknaden skapade stora rubriker år 2010. Mikrofinansiella experter 

menade att vinst och aktier inte hör hemma på den mikrofinansiella marknaden. Samtidigt har 

Akula och SKS flera gånger belyst hur liten vinst organisation gör. (NY Times, 2010).  För 

SKS Microfinance har det visat sig vara lönsamt att kommersialisera då de sedan inträdet på 

börsen sett värdet sina aktier stiga 95 gånger. Sedan SKS inträde har även deras vinst ökat 

med över 200 procent (Fitzgerald, 2010). 

 

Compartamos som betyder ”vi delar med oss” på spanska har trots sitt namn blivit beskyllda 

för att inte använda pengarna till att hjälpa sina fattiga kunder utan istället lägga dem på 

egennytta (Kristof, 2009). De har sedan börsinträdet en vinstmarginal på över 40 procent och 

ägarna tjänade 150 miljoner dollar IPO-året. Compartamos försvarar sin IPO med att de kan 

hjälpa många fler än ideella MFI kan (The Economist, 2008) 

Den amerikanske ekonomen David Korten kritiserar mikrofinansföretagen för att arbeta på fel 

sätt vilket har tvingat dem att arbeta efter samma affärsmodeller som vanliga giriga 
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lånehajarna (Weman, 2011). Banco Solidario stora vinster var nödvändiga för att attrahera 

mera kapital till mikrofinans marknaden (The Economist 2008).   
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4. EMPIRI/EGEN UNDERSÖKNING 
Här har jag sammanställt information, överskådligt, om varje organisation samt varje land 

som organisationerna verkar i. Alla belopp är angivna i amerikanska dollar, $.

SWAYAM KRISHI SANGAM- 

MICROFINANCIAL LIMITED  
Land: Indien 
Startår: 1998 
General Manager: Vikram Akula 
Transformering till kommersiell: 2005 
IPO: 2009 
Filialer: 2,379 st. 
Finansiering: Basix Group 
(Mix Market, 2012) 

 
 
 
 
BANCO SOLIDARIO SOUTH AMERICA 
Land: Bolivia 
Startår: 1986 
General Manager: Kurt Koenigsfest 
Transformering till kommersiell: 1992 
IPO: 2007 
Filialer: 29 st. 
Finansiering: Accion 
(Accion, 2011) 
 

 
 
 
COMPARTAMOS BANCO SOUTH 

AMERICA INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLITPLE 
Land: Mexiko 
Startår: 1990 
CEO: Fernando Alvarez Toca 
Transformering till kommersiell: 2001 
IPO: 2007 
Filialer: 202 st. 
Finansiering: Accion 
(Accion, 2011) 

 

 

 

INDIEN 
Huvudstad: New Delhi 
Statsskick: republik, förbundsstat 
Invånare: 1,2 miljarder 
Invånare i fattigdom: 25 % 
Area: 3 287 263 km2 (7:e plats i världen) 
BNP placering: 11:e plats i världen 
Antal MFI: 155 st. 
 (CIA World Factbook, 2012) 

 

 

BOLIVIA  
Huvudstad: La Paz 
Statsskick: republik, enhetsstat 
Invånare: 9 119 152 miljoner 
Invånare i fattigdom: 51,3% 
Area: 1 098 581 km2 (28:e plats i världen) 
BNP placering: 92:a plats i världen 
Antal MFI: 28 st. 
(CIA World Factbook, 2012) 

 

 

MEXIKO 
Huvudstad: Mexico City 
Statsskick: republik 
Invånare: 112 322 757 miljoner 
Invånare i fattigdom: 18,2%   
Area: 1,964,375  km2 (14:e plats i världen) 
BNP placering: 12:e plats i världen 
Antal MFI: 68 st.  
 (CIA World Factbook, 2012)
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4.1 SKS MICROFINANCE LTD.   
Med hjälp av familj och vänner kunde Vikram Akula starta upp sin ideella verksamhet SKS 

(Swayam Krishi Sangam- Microfinancial limited), 1996 i Andra Pradesh i Indien. SKS 

affärsidé och mål är att utrota fattigdom genom att tillhandahålla finansiell service till fattiga. 

Visionen är att hjälpa 50 miljoner hushåll i Indien och andra delar av världen och även skapa 

en kommersiell affärsmodell som erbjuder ett högt värde till kunderna. De grundläggande 

värderingarna är att kunderna kommer i första hand, att de följer etiska regler i enlighet med 

lagen och att de hela tiden har konsekvent kvalitet. Denna grundläggande finansiella service 

kan förändra de ekonomiska möjligheterna för fattiga familjer och hjälpa dem att förbättra och 

förändra sina liv. De vill skapa en distributionskanal av nätverk i försummade områden som 

behöver tillgång till hela den mikrofinansiella hjälp-portföljen vilket inkluderar all service och 

produkter som behövs. De finansieras i första hand av lån, donationer, stipendium och 

aktiekapital.  

Fyra år efter uppstarten vann Akula CGAP Pro-Poor Innovation Award och pris från The 

Grameen Foundation, prispengarna användes till teknologisk utveckling inom verksamheten. 

År 2005 genomgick SKS en transformering från ideell organisation till kommersiell 

NBFC(non-banking financial company) som regleras av Reserve Bank of India. År 2009 får 

SKS ännu ett pris, för bästa transparens. År 2009 listas SKS som den mest framgångsrika 

MFI i Indien. och hamnar på andra plats över mest framgångsrika MFI i världen (CIA World 

Factbook, 2012). Året därpå, 2010, blir SKS den första MFI i Indien att gå in på börsen (SKS, 

2012). År 2011 utspelade sig en kris i Andra Pradesh, alltså året efter SKS IPO. Flera av deras 

låntagare fick sådana svårigheter med att betala av lånen att SKS utövade sanktioner mot dem. 

Detta resulterade i ett flertal självmord. SKS vill inte ta på sig skulden för detta trots att det 

finns självklara kopplingar. 

4.1.1 INDIEN 
Indien är världens nästa största land med tanke på befolkningsmängden på 1,2 miljarder 

människor, av dessa lever 300 miljoner i fattigdom (CIA World Factbook, 2012). Indien är 

även världens fjärde största ekonomi, efter USA, Kina och Japan. Indien ligger på tropiska 

breddgrader med varierande topografi. Det finns i dagsläget 155 stycken MFI i Indien och 

Indien har utkämpat krig ända sedan kolonialtiden. År 1947 uppnåddes självständighet, vilken 

innebar att landet delades upp i två separata stater, Indien samt Öst- och Väst Pakistan. 

Delningen ledde till blodiga strider. Efter detta har en rad krig utkämpats. Under 2009 när 

SKS gjorde sin IPO pågick flera väpnade konflikter i olika delar av landet. Under de näst 
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kommande åren har flera våldsamma grupper dominerat säkerhetsfrågan i Indien. Även om 

flera av rebellgrupper påbörjat fredssamtal så har nordöstra Indien haft fortsatta konflikter 

med bland annat kidnappningar. Generellt har dock antalet våldsamma incidenter minskat 

under 2012.  

Indien har obligatorisk skolgång, 92 procent går i skola idag. Läs-och skrivkunnigheten ligger 

på 63 procent (Landguiden, 2012). 

4.2 BANCO SOLIDARIO S.A.  
Med hjälp av ACCION International kunde PRODEM etablera sin ideella mikrofinansiella 

organisation 1986. På två år växte PRODEM så pass mycket att de hade tömt hela kapitalet 

som ACCION bidragit med. På grund av detta bestämde det sig år 1992 för att transformera 

sin verksamhet från ideell till kommersiell. Även denna gång med stöd av ACCION 

International och även Calmeadow Foundation kunde de etablera Banco Solidario även kallad 

Banco Sol och blev därmed den första mikrofinansiella organisationen att göra den 

transformering. I december år 2007, var de den andra MFI i världen att gå in på 

aktiemarknaden (Banco Sol, 2012). Banco Sols mission är minska fattigdomen i Bolivia och 

även andra delar av Sydamerika. Organisationen är dedikerad till att hjälpa Bolivias fattiga att 

starta verksamheter för att bli ekonomiskt självförsörjande. De tillhandhåller finansiell och 

social service samt produkter som skapar kundlojalitet. I gengäld får låntagare, investerare, 

aktieägare och anställda möjligheter att tjäna pengar. Deras vision är att vara den ledande 

organisationen på finansmarknaden men med ett socialt mål. Banco Sol finansieras i första 

hand av lån, donationer och aktiekapital(Banco Sol, 2012).   

4.2.1 BOLIVIA 
I Bolivia bor det i dag 9 miljoner invånare varav över 4,5 miljoner av dessa lever i fattigdom. 

För att hjälpa dessa fattiga människor finns det totalt 28 stycken MFI i landet (CIA World 

Factbook, 2012). Bolivia kategoriseras inte som ett konflikthärjat land men däremot är det en 

av de fattigaste länderna i Sydamerika(Säkerhetspolitik, 2012). Landet har alltid haft en 

instabil politik och lidit av korruption och hög inflation. Det har en även mycket svår 

topografi vilket gör jordbruk och industri svår att anlägga. 

I mitten av 80-talet rådde de ekonomiska svårigheter Bolivia vilket var en bidragande effekt 

till den mikrofinansiella revolutionen i landet (Siriam, 2006). Bolivia är ett av de fattigaste 

länderna i Sydamerika. Det har utkämpat många krig sen kolonialtiden både mot Spanien och 

angränsande länder. Idag har krig försvunnit men det finns fortfarande konflikter och detta 

visas genom en utbredd korruption. Idag är lider Bolivia mestadels av den omfattande 
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droghandeln, framförallt av kokain. Det finns inga signifikanta händelser under Solidarios 

IPO år som kan kopplas till deras resultat. 

Skolgången är obligatorisk i Bolivia och 94 procent går i skolan. Läs-och skrivkunnigheten är 

förhållandevis hög (91 %) i jämförelse med andra Sydamerikanska länder (Landguiden, 2012) 

 

4.3 COMPARTAMOS BANCO S.A.  
Compartamos Banco grundades 1990 av Fernando Alvarez Toca i Mexiko. De tillhandahöll 

mikrolån till fattiga för att de i sin tur skulle kunna starta upp mindre verksamheter som skulle 

kunna bidra till Mexikos utveckling. Den 1 juni, 2001 blev Compartamos auktoriserad av den 

Mexikanska regeringen att få verka som en bank och bytte samtidigt namns till Banco 

Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple. Idag styrs de av Banco de México samt 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sex år 

senare blev de den första MFI i världen att inträda på börsmarknaden. Idag är Compartamos 

Banco även den störta MFI i västvärlden och har över 2 miljoner kunder. Compartamos 

mission är att generera social, ekonomisk och mänskligt värde. De är dedikerade till individen 

och skapar utvecklingsmöjligheter som är trovärdiga och skapar en bättre värld(Compartamos 

Banco, 2012). Banco Compartamos finansieras i första hand av lån, donationer, och 

aktiekapital (Mix Market, 2012).  

4.3.1 MEXIKO  
I dagsläget bor det cirka 112 miljoner människor i Mexiko varav cirka 20 miljoner lever i 

fattigdom. Landet innehar 68 stycken MFI(World Factbook, 2012). Landet ligger på varma 

breddgrader. 

Landet drabbades hart av den globala ekonomiska krisen 2008 -2009, året innan gjorde 

Compartamos sin IPO vilken kan ha påverkats. Mexiko har liksom Bolivia utkämpat krig sen 

kolonialtiden ända fram till deras självständighet år 1821. Våld och konflikter är fortfarande 

ett stort problem i landet då de har de högsta siffrorna på detta i världen. Korruption och 

illegal droghandel är också ett tilltagande problem. 

Mexiko har skolplikt och det är över 98 procent som går i skolan. Landets befolkning har en 

förhållandevis hög läs-och skrivkunnighet på 93 procent (Landguiden, 2012). 
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4.4 FÖRE, UNDER OCH EFTER INTRÄDET PÅ AKTIEMARKNADEN  
Här presenteras förändringarna för varje MFI året före, under och året efter inträdet på 

aktiemarknaden. Alla belopp är i amerikanska dollar, $. 

SKS Ltd. 2009 före IPO 2010 -IPO efter IPO 2011 

Antal låntagare, st. 5.795.028  6.242.266  4.257.000  
Genomsnittligt lån/pers. $ 166 148 77  

Låneportfölj, brutto, $ 960.793.988 925.844.433 328.091.213 
Vinst, $ 203.188.294 277.739.780 14.188.440 
Förlust, $ 10.959.489 28.897.183 53.012.668 
Ränta 21% 30% 3% 
BNP per capita, $ 1066 1032 1176 

 

Banco Solidario 2006 före IPO 2007 IPO efter IPO 2008 
Antal låntagare, st. 103.786 121.207 109.763 
Genomsnittligt lån/pers. $ 1629 1638 1606 
Låneportfölj, brutto, $ 163.126.817 208.959.084 294.214.815 
Vinst, $ 35.735.125 43.916.387 56.707.469 
Förlust, $ 4.289.250 2.235.143 9.318.672 
Ränta 30% 31% 27% 
BNP per capita, $ 1197 1352 1656 
 

Banco Compartamos 2006 före IPO 2007 IPO efter IPO 2008 
Antal låntagare, st. 616.528 838.754 1.155.850 
Genomsnittligt lån/pers. $ 440 450 359 
Låneportfölj, brutto, $ 271.111.111 377.726.856 414.533.623 
Vinst, $ 188.532.018 261.299.177 334.316.846 
Förlust, $ 4.241.101 6.404.392 7.616.487 
Ränta 70% 69% 81% 
BNP per capita, $ 9084 9684 10 216 
Tabell 1 - Före, under och efter inträdet. Se bilaga 1    (Mixmarket Report, 2012) 

 

 

 

 

 

 

4.5. JÄMFÖRELSER MELLAN ORGANISATIONERNA  
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Här presenteras en jämförelse mellan organisationerna året före, under och året efter 

inträdet på aktiemarknaden. Alla belopp är i amerikanska dollar, $. 

Året före IPO SKS Ltd. Banco Sol Banco Compartamos 
Antal låntagare, st. 5.795.028  103.786 616.528 
Genomsnittligt lån/pers. $ 166 1629 440 
Låneportfölj, brutto, $ 960.793.988 163.126.817 271.111.111 
Vinst, $ 203.188.294 35.735.125 188.532.018 
Förlust, $ 10.959.489 4.289.250 4.241.101 
Ränta 21 % 30% 70 % 
BNP per capita, $ 1066 1197 9084 
 

IPO året SKS Ltd. Banco Sol Banco Compartamos 
Antal låntagare, st. 6.242.266  121.207 838.754 
Genomsnittligt lån/pers. $ 148 1638 450 
Låneportfölj, brutto, $ 925.844.433 208.959.084 377.726.856 
Vinst, $ 277.739.780 43.916.387 261.299.177 
Förlust, $ 28.897.183 2.235.143 6.404.392 
Ränta 30% 31% 69 % 
BNP per capita, $ 1032 1352 9684 
 

Året efter IPO SKS Ltd. Banco Sol  Banco Compartamos 
Antal låntagare, st. 4.257.000  109.763 1.155.850 
Genomsnittligt lån/pers. $ 77  1606 359 
Låneportfölj, brutto, $ 328.091.213 294.214.815 414.533.623 
Vinst, $ 14.188.440 56.707.469 334.316.846 
Förlust, $ 53.012.668 9.318.672 7.616.487 
Ränta 3% 27% 81% 
BNP per capita, $ 1176 1656 10 216 
Tabell 2 - Jämförelse mellan organisationer Se bilaga 1   (Mixmarket Report, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

4.6  RESULTATREDOVISNING AV EMPIRI 
Här visas uträkningar och resultat. Allt baseras på den empiriska informationen i tabellerna 

på sidan 27 och 28. Alla belopp är i amerikanska dollar, $. 
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4.6.1 HUR MÅNGA HAR DE HJÄLPT? 
I tabellen och diagrammen nedan visas hur många låntagare organisationen har och hur väl de 

når ut till kunderna. Ökning av antalet låntagare är positivt och visar att de kan hjälpa fler, en 

minskning visar på det motsatta. Det finns ingen idealnivå där organisationen bör ligga utan 

varje summa bedöms i förhållande till föregående år (Rosenberg, 2009). 

Antal låntagare, st. SKS Ltd. Banco Sol Banco Compartamos 
Året före IPO 5.795.028  103.786 616.528 
IPO året 6.242.266  121.207 838.754 
Året efter IPO 4.257.000  109.763 1.155.850 
Tabell 3 - Tabellen visar förändringar i antalet låntagare.  (Mixmarket Report, 2012) 

 

 

 
Diagram 1 - Diagrammen visar hur antalet låntagare har förändrats under tre år. 

 

4.6.2 HUR FATTIGA ÄR KUNDERNA? 
För att veta hur pass fattiga kunderna är kan man använda sig av verktyget i rutan nedan 

(Schreiner, 2001). Verktyget visar lånebalansen per kund jämfört med genomsnittlig inkomst 
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för människor i landet. Låg procentsats, under 20 procent, tyder på den bästa åtkomsten av de 

allra fattigaste människorna i landet, de som lever i extrem fattigdom. Över 20 procent, visar 

på en inriktning på de som lever i svår fattigdom. En procentsats på över 50 procent tyder på 

att organisationen hjälper de som lever i normal fattigdom (The World Bank, 2011).  

 

 

Formel 1 – Uträkning av nivå av fattigdom 

 

Året före IPO SKS/ Indien 
2009 

Banco Sol/ Bolivia 
2006 

Compartamos Banco/ 
Mexiko 
 2006 

Genomsnittligt lån, $ 166 1629 440 
BNP/capita, $ 1066 1197 9084 
Svar 15 % 136 % 4 % 
IPO-året SKS 2010 Banco Sol 2007 Compartamos Banco 

2007 
Genomsnittligt lån, $ 148 1638 450 
BNP/capita, $ 1032 1352 9684 
Svar 14 % 121 % 4 % 
Året efter IPO SKS 2011 Banco Sol 2008 Compartamos Banco 

2008 
Genomsnittligt lån, $ 77  1606  359  
BNP/capita, $ 1176  1656  10 216  
Svar 6 % 96 % 3,5 % 
Tabell 4 - Tabellen visar uträkningar av fattigdomsnivån på kunderna hos respektive MFI. (Mixmarket Report, 
2012) 

 

Diagram 2 - Diagrammet visar förändring i nivå av fattigdom under tre år 
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4.6.3 HUR VÄL BETALAR KUNDERNA TILLBAKA LÅNEN? 
För att mäta återbetalningsfrekvensen, således, hur väl lånen återbetalas av kunderna används 

vanligtvis verktyget nedan (Rosenberg, 2009). En låg procentenhet, under 10 procent, tyder 

på en hög återbetalningsförmåga. En hög procentenhet, över 10 procent, visar följaktligen på 

en dålig återbetalningsförmåga. Under tre procent representerar en extremt hög 

återbetalningsfrekvens (CGAP, 2012).   

 

 

Formel 2- Uträkning av återbetalningsfrekvens 

Året före IPO SKS 2009 Banco Sol 2006 Compartamos Banco 
2006 

Förlust, $ 10.959.489 4679.000 4241.101 
Låneportfölj, brutto, $ 960.793.988 243.562.592 271.111.111 
Svar 1 % 2 % 2 %  
IPO-året SKS 2010 Banco Sol 2007 Compartamos Banco 

2007 
Förlust, $ 27.663.589 4485.019 6404.392 
Låneportfölj, brutto, $ 925.844.433 224.051.713 377.726.856 
Svar 3 % 2 % 2 % 
Året efter IPO SKS 2011 Banco Sol 2008 Compartamos Banco 

2008 
Förlust, $ 53,012,668 2313.650 7616.487 
Låneportfölj, brutto, $ 328,091,213 236.051.713 414.533.623 
Svar 16 % 1 % 2 % 
Tabell 5 - Tabellen visar uträkningar av återbetalningsfrekvensen hos kunderna på respektive MFI. (Mixmarket 
Report, 2012) 

 
Diagram 3 - Diagrammet visar hur återbetalningsfrekvensen har förändrats under tre år. 
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4.6.4 HUR HÖG ÄR RÄNTAN? 
Hur hög räntan är för kundernas utestående lån visar vilken nivå av fattigdomsfokus de ligger 

på. Höga räntor är förknippade med ocker och en vinstmaximerande verksamhet. Låga räntor 

tyder på en human verksamhet vars största fokus är att hjälpa fattiga med lån. Nedan 

presenteras ränteförändringarna före, under och efter inträdet på aktiemarknaden. De finns tre 

zoner som förklarar räntenivåerna; den gröna zonen – den fattigdomsfokuserade nivå (mindre 

än 10 %), den gula zonen – medel nivå (mindre än 15 %) och den röda zonen – 

vinstmaximerande nivå (mer än 15 %) (Yunus, 2010).  

Ränta, % SKS Ltd. Banco Sol  Banco Compartamos 

Ränta året före IPO  21 % 30 % 70 % 
Ränta, IPO-året 30 %  31 % 69 % 
Ränta året efter IPO 3 % 27 % 81 % 
Tabell 6 – Räntenivåer (Mixmarket Report, 2012) 

 

  

Diagram 4 - Diagrammet visar hur räntan har förändrats under tre år. 

4.6.5 HUR HÖG ÄR VINSTEN? 
Höga vinster och ökningar i vinst tyder på en vinstmaximerande verksamhet  

(Fernando, 2000). Vinstförändringar visar hur mycket organisationen har påverkats av 

aktieinträdet. Det finns ingen idealnivå där kommersiella mikrofinansorganisationer vinst bör 

ligga, utan varje belopp är i förhållande till föregående år. I tabellen och diagrammet 

presenteras förändringarna i vinst före, under och efter inträdet på aktiemarknaden (Weman, 

2012).  

Vinst, $ SKS Ltd. Banco Sol  Banco Compartamos 
året före IPO 203.188.294 35.735.125 188.532.018 
IPO-året 277.739.780 43.916.387  261.299.177  
året efter IPO 14.188.440  56.707.469  334.316.846  
Tabell 7 – Vinstnivåer (Mixmarket Report, 2012) 
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5. ANALYS 
I detta avsnitt presenteras tolkningar och analyser av de empiriska data som jag har tagit 

fram. Analyser och tolkningar är gjorda på IPO-året i förhållande till året före och året efter 

IPO.  

5.1 ANALYS AV ÅRET FÖRE, UNDER OCH ÅRET EFTER INTRÄDET PÅ 

AKTIEMARKNADEN  

5.1.1 ANALYS AV ANTALET LÅNTAGARE 
De som förespråkar kommersialisering av mikrofinansiella organisationer på grund av de 

skulle kunna hjälpa fler och täcka den ”lucka” som annars inte skulle fyllas, har enligt min 

studie rätt när man jämför förändringen året före inträdet och året då inträdet skedde (Ahmed, 

2012). All tre organisationer har då ökat antalet. Detta skulle kunna ha en direkt koppling till 

inträdet eftersom organisationerna har tillgång till mer kapital vilket gör att de kan hjälpa fler 

(Isern, 2005). Men även om ett MFI har många kunder betyder det inte att de automatiskt har 

”gjort bra ifrån sig” eller att det nått ut till alla (Rosenberg, 2009). 

 

Det skulle också kunna bero på den rådande ekonomin i landet och förändring i BNP. Om 

BNP ökar i ett land, vilket betyder att landet har ökat sin välfärd, kan det göra att människor 

har behov av att låna mindre. Men det kan också öka lånebehovet eftersom de har större 

möjlighet att betala tillbaka lånet. Om BNP istället sjunker, minskar välfärden, det betyder att 

fler blir fattiga och fler kan vara i behov av lån i sin verksamhet. Men det kan på samma sätt 

betyda att färre lånar eftersom det ökar riskerna att de inte kan återbetala lånet, eller att det 

inte finns möjligheter att skapa en verksamhet (Ekonomifakta, 2012).  

 

År 2010, när SKS gjorde sin IPO ökade de antalet låntagare med 8 procent samtidigt sänktes 

BNP med 3 procent. Detta kan ha bidragit till att fler människor var i behov av lån just det 

året. Året efter IPO minskade SKS låntagare med 32 procent samtidigt som BNP ökade med 

14 procent. Detta kan ha påverkat resultatet då färre människor var i behov av lån, eller inte 

ville bli kund hos SKS på grund av skandalen.  

 

År 2007 när Solidario beslöt sig för att göra sin IPO ökade Bolivias BNP med 13 procent 

vilket kan ha påverkat antalet låntagare som ökade med 17 procent och människor vågade 

låna mer. Året efter minskade antalet låntagare med 9 procent men BNP ökade med 22 
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procent. En förklaring till detta skulle kunna vara att välfärden ökade så pass mycket färre 

behövde tillgång till lån. 

 

IPO-året ökade Compartamos sina låntagare med 36 procent och BNP ökade med 7 procent 

vilket kan förklara att fler var beredda att låna mer. Året efter inträdet har de fortsatt öka med 

ytterligare 38 procent och BNP ökade med 5 procent. Välfärden ökade och förklaringen kan 

vara att fler vågade ta lån. 

 

De tre länderna är alla republiker men skiljer sig i politik och styrning, dock har alla länder 

lidit av korruption. Samtliga länder är även belägna på varmare breddgrader men med olika 

storlek och topografi. På grund av deras stora landarea behöver incidenter i ett visst område 

inte nödvändigtvis påverka hela landet, speciellt Indien som är det största landet. Alla länder 

har en relativt svår topografi vilket gör att nya verksamheter är svåra att anlägga, Bolivia är 

mest känd för sin besvärliga topografi. Otillgängliga och ociviliserade områden blir svåra att 

hitta för de stora kommersiella MFI vilket göra att de utkonkurreras av mindre ideella och 

lokala MFI. MFI skulle även kunna drabbats av ökad konkurrens i de urbana områdena de 

arbetar i. Andra MFI med bättre reklam, lägre räntor, bättre service samt bättre geografisk 

position skulle kunna vara anledningen (Säkerhetspolitik, 2012).   

 

Andra händelser som kan ha påverkat antalet låntagare kan vara konflikter i länderna.  

Just IPO-året var ett oroligt år i Indien med flertalet konflikter som skulle kunnat påverka 

SKS resultat. Idag är det fortfarande många konflikter främst i norra delen av landet. År 2011 

var även det ett oroligt år i med flera blodiga incidenter.  

Bolivia kategoriseras inte som ett konflikthärjat land men däremot är det en av de fattigaste 

länderna i Sydamerika. De har haft ett par krig med angränsande länder men det finns inga 

direkta kopplingar mellan dem och Solidarios resultat.  

Mexiko mycket våldsdrabbat land främst på grund av drogkartellerna men det ha på samma 

gång, lik Indien, genomgått en stor ekonomisk utveckling. Samma år som Compartamos 

gjorde IPO eskalerade våldet rejält i landet (Säkerhetspolitik, 2012). 

Att konflikter och krig skulle påverka den mikrofinansiella marknaden är högst trolig. Krig 

och konflikter skapar onda cirklar i länder, då det ofta leder till att människor blir hemlösa, 

fler blir flyktingar, fattigdomen ökar, arbetslösheten ökar och tillgång till mat och vatten 

försvåras (FN, 1998).  
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SKS och Compartamos är stora organisationer med många filialer på 2379 stycken respektive 

202 stycken. Till skillnad mot Solidario som är förhållandevis liten i jämförelse med endast 

29 stycken filialer. Storleken har betydelse för hur många låntagare en organisation kan ta 

emot. Ju större organisation desto fler låntagare kan bistås (UNCDF, 2012).   

En annan faktor som skulle kunna vara en medverkande effekt är en ökning eller minskning i 

bidrag som organisationer kan få exempelvis från andra organisationer eller från staten 

(World Factbook, 2012). Hur stora bidragen är och hur ofta de delas ut är också en viktig 

aspekt. SKS finansieras av Basix Group, Solidario och Compartamos finansieras av Accion.  

 

Compartamos är den största MFI och verkar i hela Sydamerika vilket bidrar till mycket 

reklam och uppmärksamhet. Dock har Compartamos fått ett dåligt rykte vilket kan påverkat 

deras resultat till det negativa (The Economist, 2008). SKS är en av de största MFI i Indien 

och satsar mycket på reklam (SKS, 2012). Solidario är störst i Bolivia men satsar inte lika 

mycket på reklam (Banco Sol, 2012) 

Även om alla MFI strävar efter att öka i antalet låntagare så är en snabb ökning inte alltid 

optimalt och brukar ofta vara ohållbart och kontraproduktivt (Rosenberg, 2009). 

 

Året före IPO SKS  Banco Sol Compartamos Banco 

Antal låntagare, st. 5.795.028 103.786 616.528 
BNP/capita, $ 1066 1197 9084 
IPO-året SKS  Banco Sol  Compartamos Banco  

Antal låntagare, st. 6.242.266 121.207 838.754 
BNP/capita, $ 1032 1352 9684 
Året efter IPO SKS  Banco Sol  Compartamos Banco  

Antal låntagare, st. 4.257.000 109.763 1.155.850 
BNP/capita, $ 1176  1656  10 216  
Tabell 8  - Tabellen visar förändringarna i antalet låntagare. 

5.1.2 ANALYS AV FATTIGDOMSNIVÅN 
 

Under 20 % - Extrem fattigdom 
Över 20 % - Svår fattigdom 

Över 50 % - Normal fattigdom 
 

För att kunna göra jämförelser mellan länderna och organisationerna kan man se till antalet 

invånare i landet och hur många av dessa som lever i fattigdom och som är i behov av 

mikrolån. De tre länder jag har valt är väldigt olika vad gäller invånarantalet. Av Indiens 1,2 

miljarder invånare lever 25 procent i extrem fattigdom. Av Bolivias 9 miljoner lever 51,3 
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procent av befolkningen i extrem fattigdom. I Mexiko lever 18,2 procent av den totala 

befolkningen på 112 miljoner i extrem fattigdom (World Factbook, 2012). 

 

SKS, Banco Solidario och Compartamos Banco har alla blivit hårt kritiserade för att inte 

hjälpa de allra fattigaste (Cull et al, 2008). Enligt min studie stämmer detta för Banco 

Solidario som har haft fattigdomsnivåer mellan 96 procent och 136 procent som visar att det 

mestadels inriktar sig på mindre fattiga människor – så kallad normal fattigdom. Anledningen 

till detta tros vara att Solidario mestadels verkar i större städer där människor är mindre fattiga 

än de som bor på landsbygden. De höga fattigdomsnivåerna skulle kunna bero på 

tillgänglighet och geografisk position. Detta skulle kunna vara ett skäl till bolivianska 

Solidario som verkar i ett land som är känt för sin svåra topografi och många otillgängliga 

områden vilket gör att de inte når ut till de allra fattigaste (Säkerhetspolitik, 2012). 

Däremot stämmer inte kritiken för SKS och Compartamos Banco som haft genomsnittliga 

fattigdomsnivåer på 14 procent respektive 3 procent, det vill säga mycket låga nivåer vilket 

tyder på att det nått ut till de allra fattigaste, extrem fattigdom. Vad detta beror på är svårt att 

uttala sig om. Det skulle kunna bero på att SKS och Compartamos som är två av världens 

största MFI täcker en större del av marknaden och kan verka i fler fattiga områden. 

Andra orsaker skulle kunna vara förändring i BNP och förändring i lånebelopp. När SKS gick 

in på aktiemarknaden minskade Indiens BNP med 3 procent och SKS genomsnittliga lån 

minskade samtidigt med 11 procent. Året efter ökade Indiens BNP med 14 procent men SKS 

genomsnittliga lån minskade drastiskt med 48 procent. 

I samband med IPO-året ökade Bolivia sin BNP med 13 procent och det genomsnittliga lånet 

hos Solidario ökade med 1 procent. Året efter ökade Bolivias BNP med 22 procent men 

Solidarios genomsnittliga lån minskade med 2 procent. 

Mexiko ökade sin BNP med 7 procent och Compartamos genomsnittliga lån ökade med 2 

procent. Året efter ökade BNP i Mexiko med 5 procent och Compartamos genomsnittliga lån 

minskade med 20 procent. 

Nivå av fattigdom  SKS  Banco Sol Compartamos Banco 

Året före IPO 15 % 136 % 4 % 
IPO-året 14 % 121 % 4 % 
Året efter IPO 6 % 96 % 3,5 % 
Tabell 9 - Tabellen visar vilken nivå av fattigdom varje organisation ligger på. 

5.1.3 ANALYS AV ÅTERBETALNINGARNA 
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Under 3 % - extremt hög återbetalningsfrekvens 
Under 10 % - hög återbetalningsförmåga 
Över 10 % - dålig återbetalningsförmåga 

 

Kritiker har påpekat att återbetalningsfrekvensen oftast är sämre i och med en 

kommersialisering (The Economist, 2008). Men enligt min studie så ligger samtliga tre 

organisationer på en bra återbetalningsnivå på i genomsnitt två procent och både Solidario och 

Compartamos har oförändrade nivåer i och med inträdet på aktiemarknaden, SKS ökade 

endast med en procent i samband med inträdet. Kritiken stämmer således inte för 

organisationerna i min studie. Anledningar kan vara att organisationerna har humana villkor 

på återbetalningar men det skulle också kunna vara att de utövar sanktioner för de som inte 

betalar tillbaka i tid (Morduch, 2008). 

Även året efter låg Solidario och Compartamos kvar på låga nivåer. Medan SKS nivå ökade 

till 16 procent, vilket betyder att det hamnade på den sämsta återbetalningsnivån. Vad detta 

kan berott på är svårt att säga men det skulle kunna vara på grund av SKS kris år 2010 vilket 

ledde till att det förlorade en stor andel låntagare med stora förluster (Kristof, 2009).  

Återbetalningsnivån skulle kunna vara en effekt av räntenivån. En hög ränta borde således 

resultera i en sämre återbetalningsförmåga hos kunden. I Compartamos fall med 

genomsnittliga räntor på 75 procent stämmer det inte då de hela tiden behållit goda 

återbetalningsnivåer. I Solidarios och SKS fall där räntorna är höga men inte fullt så höga som 

Compartamos stämmer det inte heller eftersom de också legat på en hög 

återbetalningsfrekvens. Och även fast SKS sänkte sin ränta till endast 3 procent året efter IPO 

så hade trots det en extremt dåligt återbetalningsnivå. 

Återbetalningsförändringar SKS  Banco Sol Compartamos Banco 
Året före IPO 1 % 2 % 2 % 
IPO-året 3 % 2 % 2 % 
Året efter IPO 16 % 1 % 2 % 
Tabell 10 - Tabellen visar hur väl kunderna betalar tillbaka lånen. 

 
 

 

5.1.4 ANALYS AV RÄNTEFÖRÄNDRINGAR 
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Grön zon: mindre än 10 % - fattigdoms -fokuserade nivå 
Gul zon: mindre än 15 % - medel-nivå 

Röd zon: mer än 15 % - vinst-maximerande nivå 
 

Den största kritiken har berört räntenivåer som anses skjuta i höjden i och med 

kommersialisering och aktieinträde (Fernando, 2000). Samtliga organisationer låg året före 

inträdet i den röda zonen. Året då aktieinträdet skedde låg alla kvar på den vinst-

maximerande-nivån. Året efter inträdet stannade Solidario och Compartamos kvar i samma 

zon och SKS sänkte dramatiskt med 27 procent och gick ner till den gröna zonen, den 

fattigdoms -fokuserade nivån.  

Kritiken är således berättigad för alla tre organisationer som i samband med inträdet har haft 

höga räntor. Men det stämmer däremot inte överens med att en IPO skulle betyda drastiska 

höjningar då samtliga hade förändringar på några få procent.  

Ränteförändringar SKS  Banco Sol  Banco Compartamos 
året före IPO 21 % 30 % 70 % 
IPO-året 30 %  31 % 71 % 
året efter IPO 3 % 27 % 81 % 
Tabell 11- Tabellen visar ränteförändringar hos de tre organisationerna. 

5.1.5 ANALYS AV VINSTFÖRÄNDRINGAR 
Att vinsten skulle öka markant i samband med ett inträde har också varit omdebatterat 

(Fernando, 2000). Denna kritik stämmer med mina resultat då samtliga har ökat sin vinst i och 

med IPO. Men ökningarna har trots allt varit måttliga. SKS ökade sin vinst med 37 procent, 

Solidario ökade med 23 procent och Compartamos ökade med 39 procent.  

En förklaring till att vinsten har ökat skulle kunna vara att på grund av det har gjort ett 

börsinträde har aktieägarna kräver större avkastning. Ökningen beror med stor säkerhet på det 

ökade kapitalet i samband med IPO som i sin tur bidrog till en större vinst. Mer kapital ger 

ökad vinst. 

En annan anledning skulle kunna vara att organisationen har fler låntagare vilket stämmer 

med samtliga. Eller att kunderna tar större lån, detta stämmer för Solidario och Compartamos. 

Året efter IPO minskade SKS plötsligt sin vinst med hela 95 procent. Den radikala nedgången 

är troligtvis ett resultat av krisen år 2010 men det skulle även kunna finnas andra bidragande 

faktorer som ökad konkurrens eller ett dåligt rykte.  

Solidario ökade sin vinst ytterligare året efter IPO med 29 procent. Compartamos ökade också 

med 28 procent. 
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Vinstförändringar, $ SKS Ltd. Banco Sol  Banco Compartamos 
året före IPO 203.188.294 35.735.125 188.532.018 
IPO-året 277.739.780 43.916.387  261.299.177  
året efter IPO 14.188.440  56.707.469  334.316.846  
Tabell 12- Tabellen visar vinstförändringar hos de tre organisationerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SLUTSATSER  
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka förändringar som skett hos de tre 

organisationer i och med deras inträde på aktiemarknaden samt om kritiken som riktas mot 

dem är befogad. 



Sofia Nyberg                                       Debatten kring kommersiella mikrofinansorganisationer 
Blekinge Tekniska Högskola              Kandidatuppsats i Företagsekonomi C  

   44 
 

 

Vilka ekonomiska och socioekonomiska förändringar har skett i och med inträdet på 

aktiemarknaden?  

De ekonomiska förändringarna som jag har tittat på är återbetalningsfrekvensen, 

ränteförändringen och vinstförändringen. Återbetalningsfrekvensen har inte visat på några 

större förändringar, de låg alla på bra nivåer innan IPO och börsinträdet förändrade dem inte 

nämnvärt. Räntorna har stigit i samband med inträdet hos SKS och Solidario med endast 

några få procentenheter. Hos Compartamos har räntan istället minskat med 1 procent. 

Vinsterna har stigit hos alla organisationer i och med börsinträdet.  

De socioekonomiska förändringarna visas i antalet låntagare och fattigdomsnivån. Samtliga 

har ökat i antalet låntagare. Fattigdomsnivån har inte visat på några större förändringar i och 

med IPO. 

Vad som är mest tydligt är ändå hur liten effekt börsinträdet haft på organisationernas resultat. 

Visst har det skett små förändringar men om det beror på inträdet eller bara på de naturliga 

förändringarna som årligen sker inom en organisation är svårt att avgöra. Andra orsaker som 

skulle kunnat påverka kan vara andra interna eller externa effekter som till exempel BNP, 

utbildning och konflikter i landet. 

 

Likheter och skillnader mellan organisationerna; före, under och efter inträdet? 

Jag har valt att jämföra och analysera tre olika MFI i tre olika länder. Länderna är olika till 

ytan, befolkningsmängd, statsskick, historia och fattigdomsnivå. Organisationerna är 

dessutom olika stora och har olika styrformer.  Dock är det intressant att jämföra hur de har 

påverkats av inträdet. De likheter man kan se mellan organisationerna är att alla redan innan 

inträdet var etablerade på marknaden med en stor kundkrets och att dem i och med inträdet 

även ökade antalet låntagare. Man kan också se likheter i en vinstökning hos samtliga. Andra 

mer exakta likheter man kan se är att räntenivåerna har ökat hos SKS och Solidario och att de 

dessutom ligger på 30 respektive 31 procent. En annan likhet man kan se är att 

återbetalningsfrekvenserna ligger på bra nivåer, vilket tyder på extremt höga 

återbetalningfrekvenser. En likhet i fattigdomsnivå kan man se mellan SKS och Compartamos 

som båda låg kvar på bra fattigdomsfokuserade nivåer i samband med inträdet. 

Dock finns det många skillnader. Vad gäller fattigdomsnivåerna ligger Solidario på extremt 

höga nivåer och inriktar sig därför på mindre fattiga, normal fattigdom. 

Det man tydligt kan se är att Compartamos räntenivåer är höga både innan och efter inträdet, 

långt över den vinstmaximerande nivån.  
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Det genomsnittliga lånebeloppet skiljer sig markant mellan organisationerna vilket påverkar 

vinsterna. BNP skiljer sig också i storlek mellan länderna, även den påverkar resultatet. 

 

De är emellertid mycket svårt att göra sådana här jämförelser mellan olika organisationer. 

Man får istället titta på hur stora differenserna är i procent och om de har ökat eller minskat 

samt vad anledningarna till förändringarna kan bero på. 

 

Finns det någon koppling mellan deras resultat och kritiken som riktas mot dem? 

SKS, Banco Solidario och Compartamos Banco har alla blivit hårt kritiserade först för sin 

kommersialisering och sedan för sitt inträde på aktiemarknaden. Den koppling mellan resultat 

och kritik man tydligt kan se är fattigdomsnivån som Solidario ligger på. De fokuserar enligt 

min studie på de som lever i normal fattigdom och inte de som behöver mest hjälp, de som 

lever i extrem fattigdom. 

Debatten kring höga räntenivåer stämmer väl överens med Compartamos. De hade redan 

inträdet höga nivåer och behöll samma höga nivåer efter inträdet. 

I fråga om vinst har alla ökat i vinst i samband med IPO men eftersom det inte finns någon 

idealnivå är det svårt att säga om de är verksamheter som endast fokuserar på att gå med hög 

vinst eller om de främst fokuserar på sina fattiga kunder. 

När det däremot kommer till återbetalningsfrekvensen stämmer inte kritiken överens med 

någon av organisationerna.   

Vilken organisationsform lämpar sig bäst för mikrofinansiell hjälp, kommersiell eller ideell? 

Yunus (2010), menar att det enda sättet av få bukt på fattigdomen är genom ideell 

mikrofinans. Men de finns också kritiker som Morduch (2000), som inte tror på mikrofinans 

överhuvudtaget och menar att det inte har som huvudsyfte att hjälpa fattiga 

Men Rosengard (2000), och Helms (2006), å andra sidan tycker att båda 

organisationsstrukturerna måste få finnas då de skapas en kraftfull synergi emellan dem. 

Trots kritik mot kommersiella MFI så har min studie visat de kan hjälpa många fler 

människor när de gick in på aktiemarknaden. Även återbetalningsfrekvensen som varit 

omtalad visade sig vara mycket bra hos samtliga organisationer. Räntorna är höga men kan 

försvaras med att lånen oftast är små. Det finns även bevis på att kommersiella MFI kan 

fokusera på de allra fattigaste människorna. 
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Jag tror slutligen på en kombination av ideella och kommersiella organisationer på 

mikrofinansmarknaden vore den bästa. De finns så pass många indikationer på att de 

kommersiella MFI faktiskt hjälper fattiga och att marknaden skulle bli ohanterlig och 

överväldigande för de ideella organisationerna. 

 

6.1 FORTSATT FORSKNING 
Denna uppsats är endast en förstudie. Utifrån min studie skulle en mer omfattande studie 

kunna göras med fler organisationer under fler år i fler länder. Studier kan göras långt tillbaka 

i ländernas historia för att utreda hur ekonomin har utvecklats samt hur konflikter har 

påverkat. Fler organisationer skulle ge en mer tillförlitlig slutsats på hur det egentligen ser ut 

på marknaden för de kommersiella organisationerna och hur det såg ut när det etablerades och 

hur de utvecklades fram till inträdet på börsmarknaden samt hur det ser ut idag.  

En vidare studie skulle även kunna innehålla fler jämförelser mellan olika 

organisationsformer så som ideella MFI och banker. Man skulle även kunna titta hur debatten 

och kritiken ser ut mot de andra organisationsformerna.  

Intervjuer skulle kunna göras med chefer, aktieägare samt med anställda på flera olika 

avdelningar. Kunderna hos dessa organisationer skulle också kunna intervjuas för att ge en 

bild av hur deras liv har förändrats och hur de har upplevt kommersialiseringen.  
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 BILAGOR  

1. Sammanställning av siffror för SKS, Banco Solidario, Compartamos Banco  –  
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BILAGA 1 

MIX 
MARKET 
                 

Profit, $                

   2006  2007 2008 2009  2010 2011

Solidario  35.735.125  43.916.387  56.707.469       

Compartamos  188.532.018  261.299.177  334.316.846        
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SKS         203.188.294  277.739.780 14.188.440 

                

Number of                 

borrowers  2006  2007 2008 2009  2010 2011

Solidario  103.786  121.207 109.763       

Compartamos               616 528                 838 754             1 155 850         

SKS                   5 795 028             6 242 266   4.257.000 

                

Gross Loan                

Portfolio $  2006  2007 2008 2009  2010 2011

Solidario       243 562 592        224 051 713        236 097 867         

Compartamos       271 111 111        377 726 856        414 533 623         

SKS              960 793 988        925 844 433  
328 091 

213

                

Interest rate               

   2006  2007 2008 2009  2010 2011

Solidario  30%  31% 27%       

Compartamos  70%  69% 81%       

SKS         21%  30% 3%

                

Net 
impairment               

loss  $  2006  2007 2008 2009  2010 2011

Solidario  4.289.250  2.235.143 9.318.672       

Compartamos  4.241.101  6.404.392 7.616.487       

SKS                10 959 489   28.897.183 53.012.668

                

Average loan $               

   2006  2007 2008 2009  2010 2011

Solidario                    1 629                     1 638                     1 606         

Compartamos                       440                        450                        359         

SKS                               166                        148   77

 


