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Abstract 

The first official Islamic bank was established in 1975. The characteristic of an Islamic bank is that 

the bank is based on an interest free system. The interest free system is a requirement for an Islamic 

bank. The Islamic bank system is based on Sharia laws which are laws that are followed by Muslims 

and it is based on the text from the Quran. The Islamic Banks had a rapid expansion between 1993 

and 2003, the expansion was about 23 percent and since 2003 have the expansion been about 20 

percent. Today are there more than 300 Islamic bank offices in approximately 75 countries with a 

total asset about 250 billion dollars.  The recent expansion of those Islamic banks has made it 

interesting for us to study the internationalization process for these banks.  

 

The purpose of the survey is to reconnoiter the factors that escalate internationalization process of 

Islamic banks. 

 

The survey approach is qualitative method by interviews. The interviews were reciprocated by five 

bank officers from five different Islamic banks. Three of the bank officers responded the questions 

by mail, while two of the bank officers responded the interview by telephone. 

 

 

The study shows that Islamic banks have serious opportunities for internationalization. 

A number of elements accelerate the internationalization process of Islamic banks. The elements that 

accelerate the internationalization process of Islamic banks are networks, knowledge, diversity, 

history, population. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Islamic banks, internationalization, interest, factors, model, establishment, market, 
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Sammanfattning 

 

Den första officiella islamiska banken startade år 1975 innan dess fanns det inga officiella islamiska 

banker. Det som kännetecknar en islamisk bank är det räntefria banksystemet. Islamiska 

banksystemet grundar sig på Sharia lagarna vilka är lagar som följs av muslimer och stadgar från 

texter ur Koranen. Mellan åren 1993-2003 skedde en kraftig expansion av islamiska banker med 

cirka 23 procent och har sedan år 2003 expanderat med cirka 20 procent. Idag finns det över 300 

islamiska bankkontor i cirka 75 länder med en total tillgångs uppskattning på mer än 250 miljarder 

dollar. Senare tids expansion för dem islamiska banker har gjort det intressant för oss att studera 

internationaliseringsprocessen för dessa banker.   

 

Syftet med undersökningen är att rekognosera faktorerna som trappar upp 

internationaliseringensprocessen för islamiska banker.   

 

Undersökningens tillvägagångsätt är kvalitativ metod i form av intervjuer. Intervjuerna utfördes på 

fem bankmän från fem olika islamiska banker globalt. Tre av bankmännen besvarade frågorna per 

mejl medan två av bankmännen besvarade intervjun per telefon. 

 

Studien visar att islamiska banker har goda möjligheter för internationalisering.   

Ett antal faktorer påskyndar internationaliseringsprocessen för islamiska banker. Faktorerna som 

påskyndar internationaliseringsprocessen för islamiska banker är nätverk, kunskap, diversifiering, 

historia, population och rättssystem 
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1. Inledning 

 
 

I det första kapitlet presenteras bakgrunden till ämnesvalet som sedan följs upp av 

problemdiskussionen, därefter presenteras studiens syfte samt frågeställningar. Kapitlet avslutas 

med en kapiteldisposition

 

1.1 Bakgrund 

År 2008 drabbades världsekonomin av en finanskris som klassas som en av den värsta finanskrisen 

det senaste seklet (NE årsbok 2008). Det var under finanskrisen som det islamiska banksystemet 

uppmärksammades, vilket har blivit en tilltagande trend på senare tid (El Qorchi, 2005).   

 

Första steget för ett islamiskt banksystem togs i början på 1960-talet. Det var i den Egyptiska 

landsbyggden där mindre finansiella institut anpassade sina verksamheter efter den islamiska rätten, 

Sharia. Det tog inte lång tid innan islamiska finansinstituten väckte ett stort intresse i den muslimska 

världen. Intresset medförde en expansion till Indonesien, Malaysia samt andra muslimska nationer 

söder om Sahara (Patrick Imam & Kangni Kpodar, 2012). Fram till år 1975 fanns det inga officiella 

islamiska banker. Det var år 1975 som den första officiella islamiska banken startade, idag finns det 

över 300 islamiska bankkontor i cirka 75 länder med en total tillgångs uppskattning på mer än 250 

miljarder dollar. Den kraftiga expansionen på senare år har lett till att islamiska bankerna fått en allt 

större uppmärksamhet av omvärlden. Mellan åren 1993-2003 var expansionen som störst med cirka 

23 procent. Sedan år 2003 har expansionen varit kring 20 procent medan de konventionella bankerna 

expanderat med cirka 9 procent (El Qorchi, 2005).  Idag kan även kunder till stora konventionella 

finansinstitut (Citibank, HSBC, Morgan Stanley och Bank of America) nyttja islamiska bank- och 

finanstjänster.  

 

För att en bank skall få titulera sig som islamisk bank är det viktigt att banken är fri från 

ränteinstrument och grundar sig på den islamiska rätten (Sharia). Ordet Sharia betyder ”lagen av 

Gud” och stadgar sig på texter ur Koranen. I Sharia förklaras det tydligt om förbudet mot riba 

(ocker), vilket innebär ett förbud mot tillämpning av ränteinstrument (Samuelsson 2000). I Koranen 

finns följande förklaring gällande ränteförbudet; ”Men de, som leva av ocker, skola stå upp på 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Koranen
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samma sätt som den Satan slår med galenskap, och detta därför att de säga: Köpenskap är 

detsamma som ocker. Men Gud tillåter dock köpenskapen och förbjuder ockret” (Koranen 2:276). 

 

Enligt Sharia anses pengar inte ha ett eget värde, det är på denna grundprincip som det islamiska 

banksystemet bygger på. Pengarna får inte förränta sig utan att de används på ett produktivt sätt. 

Enligt Islam uppnås välstånd genom laglig handel och investeringar vilket medför risker. Islamiska 

banktjänster bygger på olika riskinstrument som är i enlighet med Sharia reglerna. Det Islamiska 

banksystemet är uppbackat av tillgångar, vilket innebär att en affär inte blir genomförd så länge en 

tillgång inte köpes. Alla transaktioner som sker i en islamisk bank skall vara i enlighet med Sharia 

bestämmelserna. Produkter som alkohol, griskött, pornografi, tobak, gambling och spekulationer är 

strikt förbjudet inom islam, vilket medför ett investeringsförbud för islamiska banker mot dessa 

produkter (Martin, 2012).  

 

Den stora expansionen det senaste decenniet gör det intressant för oss att studera islamiska 

bankväsendet. Vilka faktorer är ligger till grund för expansionen samt vad innebär en 

internationalisering för dessa banker.  

 
1.2 Problemdiskussion  

Det senaste årtiondets expansion har påskyndat internationaliseringsprocessen för dem islamiska 

bankerna som trots allt står inför stora utmaningar på den nationella och internationella marknaden 

(Capuder, 2007). I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring olika faktorer som påverkar bankers 

internationalisering. Vi kommer även att föra en diskussion kring tillämpligheten av 

internationaliserings faktorer för islamiska banker.  

 

Internationaliseringen av banker är ett väl studerat område av forskare med olika inriktningar och 

synsätt. Forskningen kring bankernas internationalisering har behandlats ur olika expansionssätt. 

Genom att forska kring olika expansionssätt har forskarna kunnat påvisa potentiella hinder och 

motgångar på utländska marknader (Marquardt, 1994; Cheng & Hu, 2002 & Harzing, 2002; Petrou, 

2009 ). En del forskare har valt att undersöka lämpliga strategier för internationaliseringen genom att 

finna samband mellan hur förändringar på marknaderna påverkar bankernas internationalisering 

(Turnbull, 1982).  

http://hd.se/ekonomi/albert-capuder/
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Engwall & Wallenstål (1988) har valt att undersöka bankernas beteende och menar på att bankernas 

kundorienteradebeteende är en grundfaktor vid internationalisering. Även ”the gravitational pull 

effect teory” förklarar bankernas kundorienterade beteende, där Aliber (1984) förklarar om hur 

bankerna flyttar sina kontor efter sina kunder. En fördel med ”the gravitational pull effect teory” som 

Marquardt (1990) nämner är att bankerna är medvetna om sina befintliga kunders behov. Den 

ömsesidiga tilliten mellan bank och kund underlättar expansionen till marknader där befintliga 

kunder finns. Vilket innebär att bankerna får en ökad kunskap om den nya marknaden genom de 

befintliga kunderna (Marquardt, 1990).  

 

Kathuria (2008) har valt att undersöka om hur bankerna reducerar riskerna. Enligt Kathuria (2008) 

reduceras riskerna genom stegvisa förändringar, stegvisa relationsuppbyggnader och ett starkt 

engagemang som bygger på samarbeten med utländska partner.  Även Johanson & Vahlne (1977)  

förklarar att stadiga relationer förbättrar bankernas hantering av osäkerheter vilket också ligger till 

grund för internationaliseringsprocessen.  

 

Diversifiering är en annan faktor som sammankopplas med internationalisering. Vid etablering till 

nya marknader är det viktigt att frånskilja från sina konkurrenter genom att erbjuda unika produkter 

och tjänster. Diversifieringen innebär en konkurrensfördel gentemot de redan befintliga 

konkurrenterna på den nya marknaden (Caves, 1977).  Aliber (1984) hävdar att de banker som 

erbjuder unika tjänster och produkter har lättare att etablera sig på nya marknader, vilket innebär att 

dessa banker inte heller behöver ta lika stor hänsyn till konkurrensen i den nya marknaden (Aliber, 

1984).   

 

En annan modell som beskriver internationaliseringsprocessen är Marquards undersökningsmodell. 

Marquardt (1994) förklarar i sin modell om vilka faktorer bankerna bör ta hänsyn till vid 

internationalisering. Modellen består av fem faktorer vilka är; historisk erfarenhet, utbytesvillkor, 

institutionella villkor, positionering och engagemangsutveckling. Enligt Marquardt (1994) är alla 

företag präglade av sin historia. Verksamheter som banken deltagit i och de områden den verkat 

inom har en påverkan på bankens kompetens. Har banken etablerade kontakter med andra utländska 

banker eller kunder i den aktuella marknaden kan etableringen underlättas. 
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Internationaliseringsprocessen innebär en kunskapstillväxt för bankerna. Informationen och 

kunskapen om den nya marknaden är en viktig näringskälla vid internationalisering. 

 

Marquardt (1994), definierar bankens positionering som bankens roll och betydelse gentemot andra 

aktörer på marknaden. Han tyder på att banken genom en viss positionering får tillgång till specifika 

resurser. En grund orsak till internationaliseringen enligt Marquardt (1994) är att bankerna vill 

skydda sina kundförbindelser, vilket även har påvisats av ”följa-John” beteendet där banker har 

flyttat efter sina kunder (Marquardt, 1994). Även Hellman (1994) anser detta beteende som en 

kunddriven internationalisering. Hellman skriver Även om marknadsdriven internationalisering som 

innebär att bankerna flyttar dit konkurrenterna finns (Hellman, 1994). I den första delen av detta 

avsnitt kommer vi att titta på olika faktorer som påverkar internationaliseringsprocessen för banker. 

Avslutningsviss kommer vi att diskutera kring tillämpligheten av faktorerna för islamiska banker. Vi 

kommer även att diskutera kring faktorer som påskyndar men även hämmar 

internationaliseringsprocessen för islamiska banker. 

 

Ibland kan det uppstå distansering mellan den inhemska och externa marknaden som bankerna riktar 

sig mot. En faktor som Marquardt (1994) nämner är historisk erfarenhet. Islamiska bankers 

expansion på senare tid är en viktig historisk erfarenhet som bankerna kan ta nytta av vid etablering 

till nya markander.  

 

Diversifieringen som Caves (1977) nämner är en annan modell som islamiska banker kan nyttja vid 

internationalisering. Islamiska bankerna skiljer sig från konventionella bankerna genom att vara 

räntefria, erbjuda unika produkter och tjänster. De udda tjänsterna och produkterna som islamiska 

bankerna erbjuder kan ses som en konkurrensfördel vilket underlättar etableringen på en ny marknad 

enligt Aliber (1984). 

 

Den stora kulturkrocken med västvärlden är ett stort hinder för islamiska bankerna. Kulturkrocken 

har blivit allt större på grund det som skrivs i massmedia samt sammankopplingarna mellan 

terrorismen och Islam (Garas, 2007). Terrorattacken år 2001 utgjorde ett än större bekymmer för de 

islamiska finansinstituten där islamiska fonder anklagades som finansiärer till terrorattacken (Martin, 
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2012). Anklagelserna har försvårat den internationella expansionen för islamiska finansinstitut, vilket 

innebär att dessa institutioner står inför en stor utmaning vad gäller internationalisering.  

 

Islamiska bankväsendets andelar i den globala marknaden är en faktor som hämmar 

internationaliseringen av islamiska banker. I världsdelarna där minoriteten av populationen är 

muslimer finns det ett fåtal islamiska banker och dessa banker fungerar som nisch banker, vilket 

försvårar internationaliseringen för islamiska banker. En annan faktor som bromsar upp 

internationaliseringen för islamiska banker är centralbankerna i de flesta länderna runt om i världen 

eftersom islamiska bankerna inte är erkända av centralbankerna (Garas, 2007).  

 

Det finns även faktorer som påskyndar internationaliseringsprocessen för islamiska banker. En faktor 

är den ostabila världsekonomin som gör det möjligt för omvärlden att observera de islamiska 

finansinstitutionerna (Johansson, 2012). Islamiska bankernas expansion på cirka 20 % under 

finanskrisen väckte ett stort intresse i den globala världsekonomin. En ständig expansion kommer att 

innebära ökade marknadsandelar, vilket i sin tur påskyndar processen av internationaliseringen. 

Islamiska bankerna måste påvisa att expansionen inte beror på oljemarknaden och andra 

tillfälligheter (Martin, 2012). En annan påskyndande faktor för internationalisering är den ökande 

populationen av muslimer i västvärlden. Idag finns det cirka 1 miljard muslimer utspridda i världen, 

vilket innebär att islamiska bankerna har ett stort kundsegment (Abdul Rahman, 2007). Idag anses 

islamiska bankerna som ett alternativ till de konventionella bankerna i de länder där en stor del av 

populationen är muslimer. Sannolikheten för internationalisering av islamiska banker i en marknad 

ökar i förhållande till den mängd muslimer som bor och bosätter sig på den marknaden (Imam och 

Kpodar, 2010).  

 

Modellerna som nämnts i detta avsnitt är modeller som är anpassade för konventionella banker och 

företag. Som tidigare nämnts skiljer sig islamiska banksystemet från det konventionella. För att 

modellerna skall vara tillämpbara för islamiska banker måste fokusen ligga på andra faktorer som är 

mer specifika för islamiska banker. 
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1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att rekognosera faktorerna som trappar upp 

internationaliseringensprocessen för islamiska banker.   

 
1.4 Problemformulering 

Vilka faktorer påverkar internationaliseringen samt hur ser möjligheterna ut för en 

internationalisering av islamiska banker. 

 
1.5 Kapiteldisposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. För att ge läsaren en tydlig bild av vår disposition, har vi valt att 

illustrera upplägget av uppsatsen med figur 1:1.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1.1 Disposition över uppsatsens struktur. 

Källa: Burak Kaya & Ines Durak 
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Kapitel 1 - Inledning  

Kapitel ett inleds med en bakgrund kring det valda ämnet. Sedan fortsätter kapitlet med 

problemdiskussion. Därefter tydliggörs studiens syfte samt problemformuleringar som skall hjälpa 

oss och besvara studiens syfte. Kapitlet avslutas med kapiteldisposition. 

Kapitel 2 - Litteraturgenomgång 

Kapitlet påbörjas med en inledning där vi kort förklarar om internationalisering. Sedan förklaras tre 

olika modeller för internationalisering för företag. Därnäst fortsätter vi med att förklara islamiskt 

bankväsende och avslutar kapitlet med en modell för internationaliseringsprocessen för islamiska 

banker.   

Kapitel 3 - Metod  

Detta kapitel består av metoddelen. I detta kapitel förklarar vi olika metodteorier samt hur vi gått 

tillväga vid datainsamlingen. 

Kapitel 4 - Resultat 

I denna del av uppsatsen sammanställs insamlad data som framkommit genom intervjuer.  

Kapitel 5 – Analys  

I detta kapitel presenteras analysen där en sammanställning av teori samt resultat görs.  

Kapitel 6 – Slutsats 

I detta kapitel besvaras studiens syfte. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I andra kapitelet kommer vi att presentera och diskutera kring litteraturen som 

undersökningen har tagit utgångspunkt i och som förklarar de faktorer som studien undersöker. 

Inledningsviss kommer vi att förklara internationalisering som sedan följs av tre olika 

modeller för internationalisering av företag. Sedan följs kapitlet av en förklaring av islamiskt 

bankväsende och avslutningsviss sammankopplar vi teorierna och islamiskt bankväsende i en 

egen modell.

 

2.1 Internationalisering 
 

Internationalisering är en process som företag genomgår för att öka tillväxten och 

etableringen till nya marknader. Internationaliseringsprocessen går till på olika ut sätt 

beroende på företag, resurser, bransch, ect. De vanligaste orsakerna till varför företag väljer 

att internationalisera är att tillväxtsmöjligheterna begränsas i den inhemska marknaden 

och/eller att konkurrensen blivit alltför stor på den inhemska marknaden. 

Internationaliseringen är ett sätt för företagen att utöka sin verksamhet. Det kan dock ibland 

uppstå svårigheter med internationaliseringen på grund av hinder som hämmar och/eller 

försvårar internationaliseringsprocessen. Det finns en del faktorer som spelar en viktig roll 

när företagen etablerar sig på en ny marknad, exempel på viktiga faktorer är språk, kultur, 

värderingar samt normer (Johanson, J. et al 2002).  

 

När ett företag bestämmer sig för att expandera internationellt  bör de titta över olika 

modeller som kan vara behjälpliga under internationaliseringsprocessen. Följande modeller 

kommer att tas upp i detta kapitel; uppsalamodellen, the electic paradimg (OLI-modeller), 

Marquardts undersökningsmodell. Vi anser att modellerna är av passande art för vår studie då 

de använder sig av faktorer som vi anser är tillämpbara för banker. Modellerna förklarar hur 

företagen skall bete sig vid etablering på en ny marknad samt vilka faktorer företagen bör ta 

hänsyn till innan ett beslut om etablering tas.  

 

2.1.1 Uppsalamodellen 

Johanson och Vahlnes (1977) uppsalamodell användes för första gången år 1977 som ett 

verktyg till företagen under deras internationaliseringsprocess. Modellen beskriver processen 
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för företagen på en mer djupgåendenivå än vad andra modeller gör. Modellen beskriver bland 

annat hur företaget skall minimera/eliminera riskerna som uppstår i samband med 

internationaliseringen (Johanson & Vahlne, 1977). Johanson och Vahlne (2009) menar på att 

internationaliseringsprocessen ses ur två perspektiv. Ur det första perspektivet anses 

marknaden som ett stort nätverk av relationer där företag är kopplade till varandra genom 

komplexa och i stor utsträckning osynliga mönster. Därför är det viktigt med insider 

information gällande den nya marknaden, den är relevant och nödvändig för en framgångsrik 

internationalisering. Ur det andra perspektivet anses företagen ha skilda förståelsen för 

lärande samt för att skapa förtroende och engagemang. Dessa aspekter är en förutsättning för 

en lyckad internationalisering (Johanson & Vahlne, 1977). 

 

Johanson et al. (2002) menar att företag väljer eller bör välja det optimala läget för en 

marknad genom att analysera sina kostnader och risker baserat på marknadens egenskaper 

med hänsyn till sina egna resurser. Därför bör etableringen enligt Johanson et al. (2002) ske 

på den marknad som ligger närmast den inhemska marknaden; marknader med nära psykiskt 

avstånd. Det psykiska avståndet innefattar kulturen, språket och utvecklingen, ju närmare den 

nya marknaden är till den egna marknaden desto fler likheter har marknaderna.  

 

När ett företag har etablerat sig på en ny marknad innebär det en förändringsprocess i både 

kunskap samt erfarenheter för företaget. Erfarenheten innebär att företagen får en allt större 

kunskap om marknaden, vilket resulterar i att företaget får ökat självförtroende för att ta nästa 

steg i processen. Hela förändringsprocessen innebär att företagen blir allt mer mottagliga för 

ny kunskap samt lärande därför menar Johnson och Vahlne (2009) på att denna process sker 

dynamisk. Den dynamiska processen innebär att företagens expansion ökar då engagemanget 

ökar (Johanson, Blomstermo & Pahlberg, 2002) vilket resulterar i att företagen förändrar sina 

beslut och åtaganden eftersom att de har blivit mer kunskapsberikade samt har förstärkt sin på 

position på den utländska marknaden. Uppsalamodellen beskrivs som cyklisk modell vilket 

innebär att varje händelse i en process påverkar företagens kommande beslut (Andersson, 

2001). 
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2.1.2 The Eclectic Paradigm (OLI-modellen) 

The Eclectic Paradigm även kallad för OLI – modellen skapades genom olika teoretiska 

metoder såsom teorin om företaget, handelsteorin, organisationsteorin och lokaliseringsteori 

(Cleeve, 2009). Modellen skapades år 1980 av John H. Dunning (Dunning & Lundan, 2008). 

Enligt Dunning & Lundan (2008) bygger modellen på tre allmänna och sammanhängande 

koncept för att identifiera samt utvärdera betydelsen om hur olika faktorer påverkar 

företagens internationalisering och tillväxt. De tre begrepp beskriver varför företag bör 

internationalisera samt olika faktorer som företagen bör ta hänsyn till vid internationalisering. 

Modellen beskriven även om hur företag kan uppnå ett bättre resultat på den utländska 

marknaden (Dunning, 1988). De tre huvudsakliga idéerna som modellen består av är 

ownership, location advantages och internalizarion advantages (Dunning & Lundan, 2008)    

2.1.2.1 Ägandeskap  

Företagen bör ha konkurrerande eller monopolistiska fördelar för att underlätta 

internationaliseringen. Det innebär att ett företag får det lättare med konkurrensen på den nya 

marknaden om de har ett varumärke, speciell produktionsutveckling ect. 

Konkurrensfördelarna är den viktigaste tillgången för de flesta företag vid etablering. Det är 

av stor betydelse för företagen att vidareutveckla och skydda sina fördelar så att konkurrenter 

kan kopiera dem (Clevee, 2009) För att skydda sina fördelar bör företagen inneha äganderätt 

(Dunning, 2001) 

2.1.2.2 Lokaliseringsfördelar 

Som företag måste man ta hänsyn till lokaliseringsfördelarna när företaget väljer att etablera 

sig på en ny marknad (Clevee, 2009). Det innebär att ett företag måste ta hänsyn till 

tillgångar, marknadens storlek, prisnivån samt olika kostnader för infrastrukturen och 

kommunikationer. Dessa faktorer beskriver en marknad och utifrån dessa faktorer görs en 

bedömning om hur attraktiv marknaden är för direktinvesteringar. Har marknaden stora 

naturtillgångar, nödvändig teknologi, låga löner, och stabil politik är den marknaden attraktiv 

att etablera sig i (Löf, 2010). Om utsikterna för ett företag trots lokaliseringsfördelar inte ser 

goda ut, då bör företagen stanna kvar i den inhemska marknaden (Clevee, 2009). I vilken 

utsträckning företagen uppfattar hur attraktiv en marknad är ligger i deras egna intressen.  

2.1.2.3 Internationaliseringsfördelar  

Internationaliseringsfördelar tar hänsyn till hur utsikterna för ett företag ser ut om företaget 

väljer att lokalisera utanför sina nationella gränser (Dunning, 2001). Företagen bör fråga sig 

http://faculty.ksu.edu.sa/ahendy/313%20ECON/Syllabus%20and%20Handouts/Dunning1.pdf
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om det finns fördelar att utnyttja en främmande möjlighet i sig snarare än genom ett avtal 

med ett utländskt företag? Är transaktionskostnaderna på den inhemska marknaden större än 

transaktionskostnaderna som sker på den externa marknaden? Om transaktionskostnaderna är 

högre på den inhemska marknaden blir det mer effektivt för företagen att etablera sig på en 

ny marknad (Dunning & Lundan, 2008). 
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2.2 Bankernas internationaliseringsprocess  

I följande avsnitt redogörs modellen som ligger till grund för beskrivandet av bankernas 

internationaliseringsprocess i vår undersökning.  

 

I förgående avsnitt förklarade vi internationaliseringsteorier som är tillämpbara vid 

internationalisering av företag. Det uppstår svårigheter med att tillämpa dessa 

internationaliseringsteorier eftersom bank- och finanssektorn agerar på ett annat sätt. För 

beskrivningen av bankernas internationaliseringsprocess har vi valt att använda oss av Ralf 

Marquardts undersökningsmodell. Marquards förklarar i sin modell om vilka faktorer som är 

viktiga för bankers internationaliseringsprocess. Nedanstående figur förklarar vilka faktorer 

som, enligt Marquardt (1994), påverkar bankers etablering på utländska marknader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Historisk erfarenhet  

Marquardts modell består av fem olika faser vars den första fasen utgörs av bankens 

historiska erfarenheter. Olika affärsutbyten, erfarenheter och kundrelationer påverkar bankens 

kompetens om den nya marknaden. Har banken sedan tidigare kontakter med andra banker 
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eller kunder som verkar på den aktuella marknaden kan etableringen underlättas (Marquardt, 

1994). För att ge en tydligare bild av vilken typ av erfarenhet som spelat en roll i 

etableringsprocessen delas den historiska erfarenheten i två kategorier. Uppdelningen av 

kategorierna består av marknadsspecifik kunskap och internationaliseringskunskap. Den 

marknadsspecifika kunskapen förklarar bankens kunskapsnivå om den nya marknaden medan 

internationaliseringskunskapen syftar till att förklara den generella kunskapsnivån om den 

aktuella etableringen. Detta kan exempelvis handla om hur bankens kunskaper om den lokala 

marknaden såg ut vid tidpunkten för etableringen (Johanson, Vahlne, 1977). Härefter 

kommer vi att presentaera de fem faserna som modellen består av. 

 

Vid etablering på en ny marknad underlättar det att ha utlandskontakter vilket många banker 

har idag. Denna typ av relation kännetecknas av att banker i olika länder förmedlar tjänster 

mellan varandra, exempelvis förmedling av utlandslån (Marquardt, 1994). Även Merret 

skriver i sin litteratur om dem australienska bankerna som haft kontakt med utlandet sedan 

1800-talet genom. Australiska bankerna byggde upp sitt kontaktnät genom utländska direkt 

investeringar med syfte att hjälpa sina utlandsexpanderade kunder (Merret, 2002).   

 

Genom att etablera representationskontor på den nya marknaden underlättas etableringen 

enlig Marquardt (1994). Vid etablering av representationskontor genomför bankerna ingen 

fullständig etablering utan har endast en låg grad av engagemang. Syftet med 

representationskontoren är att skapa ett kontaktnät i den nya marknaden. Boldt-Christmas et 

al. (2001) menar att det är ett viktigt sätt att lära känna en marknad och dess kunder. Merret 

(2002) förklarar hur Australienska banker öppnade representationskontor i olika geografiska 

områden för att skapa ett kontaktnät innan etablering.  Denna typ av samarbete har blivit allt 

vanligare eftersom internationella affärer har blivit allt vanligare och för omfattande för att 

kunna hanteras enbart via korrespondensrelationer. Betydelsen av erfarenhet om lokala 

förhållanden och kunder innebär att den historiska erfarenheten kan spela en stor roll vid 

bankers internationalisering (Marquardt, 1994). 

2.2.2 UTBYTESVILLKOR 

En annan faktor som Marquardt tar upp i sin modell är utbytesvillkor. Utbytesvillkoren 

innebär olika typer av förbindelser mellan bank och dess kunder. Förbindelsernas kan ha 

olika egenskaper och utformningen kan variera beroende på aktörernas relation till varandra. 
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I vissa fall kan kopplingarna mellan banken och kunden vara mycket starka och i andra fall 

svaga. De villkor en bankverksamhet styrs av kan påverkas av styrkan i dessa relationer. Hur 

dessa villkor ser ut i landet där banken ska etablera sig kan således ha en viss inverkan på 

internationaliseringen. Bankens nätverk på den lokala marknaden har också en påverkan vid 

inträde till den nya marknaden.   

2.2.2.1 Förbindelser egenskaper 

Förbindelser mellan företag består av olika länkar som kan vara tekniska, ekonomiska, 

sociala, kunskapsmässiga och organitoriska (Hammarkvist, 1982). Enligt Marquardt (1994) 

är förbindelserna inte endast långvariga utan det tar lång tid och kräver insatser för att skapa 

förbindelserna. Liknande mönster har uppmärksammats för relationen mellan bank och dess 

kunder (Thunman, 1992). Utifrån detta perspektiv måste banken vid etablering i ett nytt land 

att antingen bygga upp förbindelser men nya aktörer eller får banken utnyttja gamla 

förbindelser som redan är etablerade på den nya marknaden. Hur dessa villkor ser ut i landet 

där banken ska etablera sig kan således ha en viss inverkan på etableringen. Strukturen på det 

lokala nätverket i etableringslandet kan också påverka möjligheterna till inträde på 

marknaden i olika avseenden (Marquardt, 1994). 

2.2.2.2 Nätverk 

Vid etablering i ett nytt land skall banken ta en plats i en del av det lokala nätverket på 

platsen. Det behöver nödvändigtvis inte vara nya aktörer, utan det kan vara aktörer som 

banken sedan tidigare har förbindelser med. Kontakter som banken har på marknaden sedan 

tidigare kan bli en faktor som vidareutvecklar nätverket på den nya markanden (Marquardt, 

1994). Trots att banken kan ha tidigare förbindelser med aktörer på den nya marknaden 

innebär detta i sig inte att det är lätt att etablera sig (Hammarkvist, 1982). Det blir därför 

viktigt vid en etablering att undersöka och analysera förbindelsernas karaktärsdrag för att 

kunna anpassa sig efter de lokala förutsättningarna (Marquardt, 1994). 

 

2.2.3 INSTITUTIONELLA VILLKOR 

Institutionella villkor innefattar formella lagar, regler, men även informella normer som 

banker på en ny marknad måste anpassa sig efter. De formella reglerna kan vara lättare att 

lära sig och förstå än de informella. Detta beror på att formella regler exempelvis finns 

nedskrivna, till skillnad från de informella som ofta kräver en djupare kunskap om den 

aktuella marknaden. Dock resulterar ofta båda typer av regler i att viss problematik uppstår, 
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då de ska tillämpas av aktörer som är vana vid andra sorters institutionella villkor 

(Marquardt, 1994). 

2.2.3.1 Kulturella skillnader 

Kulturella skillnader är en aspekt som Marquardt (1994) nämner och handlar om olikheter i 

etik, språk och dylikt. Ett vanligt begrepp som använts i samband med kulturella skillnader är 

psykiskt avstånd. En etablering i ett närliggande land har ansetts vara lättare att genomföra, 

då det har funnits skäl att anta att kulturella olikheterna är mindre, än en etablering i ett 

avlägset land (Vahlne & Nordström, 1992).  För en bank kan det innebära att den i 

affärssammanhang att ha svårt med att förstå och tolka kundernas agerande och ändamål. 

Enligt Marquardt (1994) kan det psykiska avståndet förändras genom inlärning. Om 

kulturella skillnaderna gentemot hemlandet är stora förväntas det att vara svårare att etablera 

sig i det nya nätverket (Marquardt, 1994).  

2.2.3.2 Regleringar 

Regleringar, i detta fall ett samlingsnamn på lagar, regler, rekommendationer, praxis 

etcetera, påverkar i hög grad en banks verksamhet på en marknad som inte är dess 

ursprungliga hemmamarknad. Regleringar är en faktor som har en betydande roll på vad 

företag gör och inte gör, hur de gör samt i vilken juridisk form det ske (Li & Guisinger, 

1992). Marquardt (1994) diskuteras tre olika typer av regleringar; Emigrationsbarriärer, 

Immigrationsbarriärer samt Attraktionskrafter. Emigrationsbarriärer försvårar på olika sätt för 

en bank att expandera sin verksamhet utanför ett lands gränser. 

Immigrationsbarriärerna å sin sida skapar hinder i det land banken avser för etablera sig. 

Länders lagstiftning kan påverka en utländsk banks verksamhet på ett flertal sätt. Det mest 

uppenbara hindret är begränsningar av utländsk bankverksamhet överhuvudtaget. Finns det 

restriktioner mot att äga och driva en lokal bank under utländsk ledning är möjligheterna av 

naturliga skäl tämligen begränsade. Valet av en lokalisering kan styras till en specifik plats 

till följd av låga skatter eller generösa regler beträffande exempelvis banksekretess. 

Regleringar kan ofta påverka till exempel vad bankerna gör utomlands och var de befinner 

sig. Det är därför viktigt att vara medveten om regleringarnas inflytanden (Marquardt, 1994). 
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2.2.4 POSITIONSHANTERING 

De tre faktorer som hittills presenterats har vid etableringstillfället en betydande roll då de 

utgör grundförutsättningarna för hur bankens verksamhet kan utformas. Faktorerna visar 

såväl vilka begränsningar som finns men också vilka möjligheter. Faktorerna är vid en viss 

tidpunkt givna men över tiden kan de förändras beroende på bankens agerande (Marquardt, 

1994). Genom en etablering utomlands skapar banken en position på den utländska 

marknaden. Hur positionen ser ut beror på de bakomliggande strategierna för beslutet. Syftet 

med etableringen kan vara att hantera positionen gentemot såväl nya som gamla kunder 

och/eller konkurrenter. En utvecklingstendens som tidigare bekräftats bland annat hos 

amerikanska och brittirska bankers internationalisering är att dessa banker haft en kunddriven 

internationalisering det vill säga att de har valt att följa sina kunder utomlands (Aliber, 1984). 

Genom att följa kunderna bevakar och utvecklar sin position gentemot sina kunder. I annat 

fall skulle kunderna kunna välja att använda sig av utländska banker, något som sin tur skulle 

kunna resultera i att banken förlorar viktiga förbindelser. Då bankprodukter är lätta att 

imiteras är det viktigt att en relation mellan bank och kund byggs upp. Ömsesidig kännedom 

är en viktig aspekt då det för banker kan vara angeläget att kunna erbjuda tjänster och service 

till företag som verkar på en utländsk marknad. För att skydda sin position gentemot 

etablerade kunder på hemmamarknaden kan ett imitativt beteende växa fram mellan 

bankerna. Detta återkopplar i viss mån till den kunddrivna etableringsprocessen. För att 

skydda befintliga kunder i hemlandet uppstår ett behov av att bevaka och svara på 

konkurrenters agerande i utlandet. Om en konkurrerande bank skaffar kontakter och 

förbindelser med kunder utomlands kan detta få konsekvenser även för relationerna till 

företag på hemmamarknaden. En annan möjlighet vid en etablering utomlands är att banken 

bygger upp nya kontakter och tar sig in i ett helt nytt nätverk. Ett exempel på en sådan 

expansion är citibanks lyckade expansion till Argentina och Brasilien. En annan möjlighet är 

att banken försöker dra nytta av en unik kompetens (Cleveland & Huertas, 1985).  

 

2.3 Islamiskt bankväsende 

2.3.1  Sharia – Islamisk rätt 

Sharia är den grundläggande rättskällan för islamiska bankväsendet. Sharia kan ses som en 

manual för islamiskt bankväsende eftersom dem islamiska finansiella instrumenten grundar 

sig på den islamiska rätten, Sharia. Ordet Sharia betyder ”lagen av Gud” på arabiska och 
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uppfattas som en gudomlig rättskälla av troende muslimer. Sharia anses vara oförändrad 

genom åren vilket tyder på att Sharia lagar har varit densamma sedan islams tillkomst. Ett 

införande av ändringar i Sharia innebär för troende muslimer att bryta sig mot Guds vilja. 

Islamiska banksystemet ska på ett noggrant sätt följa Sharia vilket innehåller grundläggande 

bestämmelserna för hur det islamiska banksystemet skall fungerande. Riba och förbjudna 

aktiviteter är två viktiga grundläggande bestämmelser ur Sharia som de islamiska bankerna 

måste följa (Samuelsson, 2000).  För att få djupare information om Sharia hänvisar vi till 

bilaga 3. 

2.3.2 Riba - Ocker, Förbud 

En av de mest centrala Sharia bestämmelserna är det strikta och uttryckliga förbudet mot riba. 

Den största skillnaden mellan islamiskt- och konventionella banksystemet beror på riba 

förbudet, vilket också innebär förbudet mot räntan (Samuelsson, 2000). Riba definieras av 

muslimer som ” handel med två varor av samma slag i olika kvantiteter, där ökningen inte är 

en skälig ersättning” och behandlar i stora drag frågor kring handel med kredit och berör 

framförallt de islamiska bankerna (El Gamal, 2002).  

 

Det finns två typer av riba, den första typen av riba kalls för al-nasia vilket omfattar och 

förbjuder alla former av räntebärande lån. Den andra typen av riba är al-Fadl, vilket omfattar 

alla former av handel med varor av samma art och slag i olika kvantiteter. Al-Fadl är baserad 

på en giltigt profetisk tradition: ”Guld för guld, silver för silver, vete för vete, korn för korn, 

lika för lika och hand för hand” minsta kvantitets ökning vid utbytte av samma vara innebär 

riba (El Gamal, 2002). 

 

Förbudet mot riba utläses i fyra olika avsnitt i Koranen (2:275–81, 3:129–30,4:161, 30:39).  

Ett avsnitt ur Koranen följer: “De som livnär sig på ocker skall uppstå [till Domen] lika 

ostadiga på benen som den som Djävulen med sin beröring slagit med vansinne. De säger 

nämligen: "Handel är inte annorlunda än ocker." Men Gud har förklarat handel lovlig och 

förbjudit ocker. Den som efter att ha fått kunskap om Guds allvarliga varning upphör att 

bedriva ocker får behålla vad han dessförinnan vunnit, men Gud skall fälla den slutliga 

domen över honom. Och de som faller tillbaka i denna synd har Elden till arvedel och där 

skall de förbli till evig tid.” (Koranen, 02:275).  
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Som tidigare nämnts utgör riba förbudet den största skillnaden mellan islamiska- och 

konventionella banker.  

2.3.3 Förbjudna aktiviteter 

Förbjudna aktiviteter är en annan central Sharia bestämmelse som även benämns som haram. 

Det är strikt förbjudet för islamiska banker att investera i aktiviteter eller föremål vilka enligt 

Sharia utgör haram. Exempel på några förbjudna aktiviteter är tobak, fläskprodukter, alkohol 

och vapen och spekulationer. De nämnda exemplen får inte på något sätt vara anknutna till 

det islamska bankväsendet. Även lyxprodukter ses som förbjudna aktiviteter ur det islamiska 

perspektivet och får endast nyttjas då det muslimska samhället inte är i brist av 

nödvändighetsvaror och tjänster. Exempel på nödvändighetsvaror och tjänster är kläder, mat, 

boende och utbildning (Kazarian, 1990).  

2.3.4 Islamiskt bankväsende 

Som tidigare nämnts är det karakteristiska för islamiskt bankväsende att den är totalt 

separerade från ränteinstrument. Om en bank skulle använda sig av räntebaserat instrument 

anses den per definition inte vara islamiskt (Samuelsson, 2000). En grundläggande skyldighet 

för islamiska banker är som tidigare nämnt att verksamheten åtlyder Sharia. Ett misslyckande 

med efter levnaden av Sharia innebär en stor risk för tilltron till dessa banker. För tilltron inte 

skall sättas i en stor fara så har bankerna tagit åtgärder för att säkerställa så att Sharia reglerna 

följs på ett noggrant sätt. En åtgärd som bankerna tagit är inrättandet av en så kallad Sharia 

supervisory board, som ser till att alla transaktioner överensstämmer med Sharia reglerna. 

Sharia supervisory board består av experter inom både Sharia och finans. 

 

Islamiska banker kan ses som ett företag, där utlåning inte är dess ordinarie verksamhet utan 

banken finns till för att underlätta produktionen och handeln. Tillskillnad från det 

konventionella banksystemet bygger det islamiska banksystemet på ett risksystem med ett 

antal olika riskinstrument (Ayub, 2008). Ett riskinstrument som förekommer i det islamiska 

banksystemet är profit and loss sharing system vilket kommer att förklaras under kommande 

rubrik.   

2.3.5 Profit and loss sharing system (PLS) 

Warde (2000) skriver i sin litteratur att profit and loss sharing system är kärnan i det 

islamiska banksystemet, vilket bygger på vinst och förlust delning som uppstår genom 
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partnerskap mellan bank och kund (Hasan, 1985). Profit and loss sharing systemet bygger på 

två grundläggande avtalsformer ur Sharia, vilka är; mudaraba och musharaka (Warde, 2000).   

 
2.3.5.1 Mudaraba (Kapitalförvaltning) 

Mudaraba är ett finansiellt instrument inom islamiskt bankväsende som grundar sig på 

ränteförbudet riba. Mudaraba innebär ett partnerskap mellan bank och dess kunder, där 

kundernas besparingar placeras till olika investeringskonton. Investeringskonton består av 

olika investeringsprojekt som tas fram av olika entreprenörer som har ett samarbete med 

banken (Mahmood, 2006). Innan ett investeringsprojekt startar fastställer banken och 

entreprenören bankens årliga avkastning på investeringen. I sin tur fastställer banken och 

insättaren ytterligare en procentsats av bankens vinst vilket blir insättarens avkastning 

(Samuelsson, 2000). 

 

Bankens roll vid investeringsprojektet är att verka som kapitalförvaltare medan entreprenören 

ansvarar för investeringen. Banken ansvarar för uppföljningen av investeringen och har 

därför en skyldighet till att informera parterna med tydlig och viktig information. I helhet kan 

mudaraba ses som ett partnerskap mellan finansiär och entreprenör där banken fungerar som 

medlare (kapitalförvaltare samt finansiär). Eventuella vinster berör alla parter i avtalet medan 

eventuella förluster berör enbart finansiären som är kapital insättaren, vilket innebär att 

insättarens kapital kan påverkas negativt (Mahmood, 2006). 

 

Figur 1.3 Förklaring av mudaraba. 

Källa: Burak Kaya & Ines Durak 
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2.3.5.2 Musharaka (partnerskap) 

Musharaka är den andra parten av profit and loss sharing system.  Musharaka står för ett 

partnerskap mellan två eller flera parter, vilket kan ses som ett joint venture partnerskap 

(Suleiman, 2000). Musharaka innebär att flera parter bidrar med kapital och kompetens för att 

genomföra en investering. Kapital som tillförs till investeringen är framförallt humankapital 

och finansiellt kapital. Det finansiella kapitalet innebär att man bidrar i investeringen med 

kapital i form av pengar, och humankapital innebär att man bidrar med arbete och kompetens 

som de olika parterna besitter. (Rammal, 2004). 

 

Musharaka metoden tillämpas framförallt vid nystartande projekt men kan även tillämpas vid 

pågående projekt (Samuelsson, 2000). Varje part har en egen position eller en viss aktivitet 

inom projektet. Syftet med musharaka är att de olika parterna ska ta nytta av varandras 

kompetens och kapital samt inneha en jämlik roll i investeringen (Suleiman, 2000). Vid de 

årliga beskeden skall eventuella vinster och förluster delas jämnt mellan alla parter. Både 

Musharaka och Mudaraba avtal är finansierings former som tillfredsställer den islamiska 

rätten Sharia och ränteförbudet riba (Zineldin, 1990). 

 

Figur 1.4 Förklaring av musharaka. 

Källa: Burak Kaya & Ines Durak 
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2.4 Internatioliseringsmodell islamiskt bankväsende  

I de tidigare avsnitten har studien behandlat olika teorier om internationalisering samt 

islamiskt bankväsende. I detta avsnitt kommer vi att presenterar en modell som vi anser är 

tillämpar för islamiska banker. I modellen tar vi upp de faktorer som vi anser är viktiga vid 

internationaliseringsprocessen för islamiska banker. Modellen består av fem olika faktorer 

vilka är; historia, kultur, population, diversifiering och kunskapsöverföring.  

 

 

Figur 1.5 Internationaliseringsmodell för islamiska banker. 

Källa: Burak Kaya & Ines Durak 

 

2.4.1 Historia 

Den första faktorn i vår modell är bankernas historiska erfarenhet. En banks historia är oftast 

sammankopplat till bankers internationella nätverk. Marquardt (1994) nämner i sin modell att 

historisk erfarenhet är en viktig faktor vid internationalisering av banker. Islamiskt 

bankväsende är ett relativt nytt fenomen på den globala marknaden. Islamiska bankerna har 

officiellt funnits sedan 1975. Idag finns det över 300 bankkontor i 75 olika länder (El Qorchi, 

2005). Trots att islamiska bankerna inte har en historia som är längre än fyra decennier så 
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anser vi att islamiska bankerna har väckt ett stort intresse i den globala finansvärlden 

framförallt under finanskris (Johansson, 2012). Det finns en historisk erfarenhet som kan 

nyttjas vid internationalisering. Expansionen till 75 länder runt om i världen är en annan 

erfarenhet som dessa banker kan ha en stor nytta av. Genom att starta upp 

representationskontor i de olika länder runt om i världen där antalet muslimer är en större 

minioritet är ett viktigt steg för bankens etablering. Representationskontoren bör skapa ett 

kontaktnät i den nya marknaden och fungerar som en hjälp till bankens huvudkontor. Boldt-

Christmas et al. (2001) menar att det är ett viktigt sätt att lära känna en marknad och dess 

kunder. Utbyte av erfarenheter med andra islamiska bankerna i andra marknader och länder 

är ett annat sätt att lär känna olika marknader.  

2.4.2 Kultur  

Dem olika marknaderna har olika lagar och regler. De formella lagarna måste vara av 

passande art för att en islamisk bank skall kunna etablera sig på den nya marknaden. En 

viktig faktor innan etablering är om rättsystemet stödjer en etablering för islamiska banker.  

Utöver de formella reglerna har varje marknad sina informella regler vilka är svårare att 

anpassa sig efter. För att klara av regleringarna krävs det att banken har en djupare kunskap 

om den aktuella marknaden. Det är viktigt att islamiska bankerna väljer sin etablering till 

marknader med nära psykiskt avstånd. Etablering på marknader med geografisk närhet 

innebär att bankerna inte kommer ha lika stora svårigheter med att anpassa sig till de 

informella reglerna på den nya marknaden. Marquardt (1994) menar att informella reglerna 

grundar sig på kulturen. Till exempel kommer det att vara enklare för Dubai Islamic Bank att 

etablera sig i Turkiet än att etablera sig i Sverige. Dem kulturella likheterna kommer att 

underlätta etableringen på marknaden men även underlätta för banken att anpassa sig till de 

informella reglerna. Exempel på en kulturell likhet är gemensamma värderingarna som 

länderna har genom att man ha samma statsreligion. Genom ökad kunskap om den nya 

marknaden kommer etableringen till nästa marknad med kulturell likformighet att vara 

lättare. En annan viktig faktor är marknadens syn på islamisk kultur. Det är viktigt att 

marknaden har tolerans och acceptans för den islamiska kulturen. Enligt forskarna anser cirka 

69 % av européerna att islamisk kultur inte passar in i deras länder. En sådan situation medför 

svårigheter till internationaliseringen (Volk & Pudelko, 2010).   
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Andra kulturella skillnader är olikheter i etik, språk och beteende. Dessa skillnader kan 

påverka hur banken ska bedriva sin verksamhet i ett visst land. En etablering i ett närliggande 

land har ansetts vara lättare att genomföra, då det har funnits skäl att anta att kulturella 

olikheterna är mindre, än en etablering i ett avlägset land. Dock minskar ofta det psykiska 

avståndet och de kulturella skillnaderna med tiden genom inlärning (Marquardt, 1994,). 

2.4.3 Population 

Abdul Rahman (2007) skriver att den muslimska populationen ständigt ökar i västvärlden och 

det finns idag cirka 1 miljard muslimer utspridda i världen, vilket innebär att islamiska 

bankerna har ett stort kundsegment (Abdul Rahman, 2007). Det utgör att dem islamiska 

bankerna ses som ett alternativ till de konventionella bankerna i de länder där en stor del av 

populationen är muslimer. Genom att etablera sig till marknader där en större del av 

befolkningen är muslimer förenklar internationaliseringsprocessen för dem islamiska 

bankerna. Tar man hänsyn till uppsalamodellen där Johnson och Vahnle (2009) förklarar att 

en etablering på en ny marknad innebär det en förändringsprocess i både kunskap samt 

erfarenheter för företaget. Erfarenheten innebär att ett företag får en allt större kunskap om 

marknaden, vilket resulterar i att företaget får ökat självförtroende för att ta nästa steg i 

processen. Genom att etablera sig i på marknader där majoriteten av befolkningen är 

muslimer samt öka sina marknadsandelar på dessa marknader är en viktig fas innan 

etableringen sker på marknader där muslimer är minoritet. Sannolikheten för 

internationalisering av islamiska banker i en marknad ökar i förhållande till den mängd 

muslimer som bosätter sig på den marknaden (Imam och Kpodar, 2010). 

2.4.4 Kunskapsöverföring/engagemang 

En av de viktigare faktorerna är kunskapsöverföringen om islam och islamiskt bankväsende. 

Kulturkrocken har blivit allt större på grund det som skrivs i massmedia samt 

sammankopplingarna mellan terrorismen och Islam (Garas, 2007). Terrorattacken år 2001 

utgjorde ett än större bekymmer för dem islamiska finansinstituten eftersom islamiska 

fonderna anklagades för att ha varit delaktig i finansieringen av terrorattacken (Martin, 2012). 

Genom att öka kunskapen om islamiskt bankväsende i den marknad etableringen sker 

kommer bankerna att även rikta sig mot det icke muslimska kundsegmentet. 

Kunskapsöverföringen kan ske genom olika seminarium och olika konferenser om islamiskt 

bankväsende. Även samarbeten med olika universitet runt om i världen är ett annat sätt att 

överföra kunskapen om islamiskt bankväsende.  
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2.4.5 Diversifiering 

Caves (1977) nämner att diversifiering är en faktor som islamiska banker kan nyttja vid 

internationalisering. Islamiska bankerna skiljer sig från konventionella bankerna genom att 

vara räntefria, vilket innebär att man erbjuder unika tjänster och produkter. Dem udda 

tjänsterna och produkterna som islamiska bankerna erbjuder är en konkurrens fördel vilket 

underlättar etableringen på en ny marknad enligt Aliber (1984). Den största skillnaden som 

islamiska bankerna diversifierar sig gentemot alla andra banker i världen är förbudet mot 

räntan (Funered, 1994). Det är en av de mest centrala Sharia bestämmelserna är det strikta 

och uttryckliga förbudet mot riba vilket tolkas som förbudet mot ränta. Riba utgör skillnaden 

mellan det islamiska- och konventionella banksystemet (Samuelsson, 2000). Därefter har 

islamiska banker egna finansiella instrument vilka är fria från ränta.  

 

Genom att islamiska bankerna erbjuder sina unika produkter och tjänster på de nya 

marknaderna kommer ett intresse att uppstå hos för dessa produkter på den nya marknaden. I 

denna fas är det viktigt att banken gjort rätt vid ovanstående faser där kunskapsöverföringen 

om islamisk ekonomi har skett till den nya marknaden där man sedan expanderat till 

markander där det finns en islamisk population. Genom redan befintliga kunder och kontakter 

på den nya marknaden kommer banken att söka nya kanaler för att skapa sig nya kunder.  
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3. Metod 

 

I det tredje kapitelet redogörs de metoder som tillämpats vid datainsamlingen till studien. 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en bild av hur studiens undersökningsprocess har 

gått till. 

 

Vilken form av metod forskaren använder sig av beror på vilket forskningsområde forskaren 

har valt samt vilket syfte forskaren har med forskningen (Larsen, 2009). Vi har valt att utföra 

en kvalitativ undersökning eftersom vår studie täcker ett brett ämne och kräver djupgående 

information. Kvalitativa undersökningen består av fem intervjuer med fem olika respondenter 

som är experter inom ämnet. Kompletterande information har erhållits från litteratur, 

forskningsartiklar och vid okontroversiell faktainsamling har även andra internet källor 

använts.  

 

3.1 Design 

Undersökningsdesignen behandlar vilka kriterier som forskaren ska ta del av vid 

utvärdering/bedömning av forskningsområdet. Undersökningsdesignen består av en del 

kriterier som ska uppnås samt besvarar forskningens/undersökningens syfte genom empirisk 

data. Undersökningsdesign innebär att forskaren skall samla in data gällande 

forskningsområdet för att sedan analysera den insamlade informationen (Bryan och Bell, 

2005). Syftet med vår studie är att rekognosera faktorerna som trappar upp 

internationaliseringensprocessen för islamiska banker.   

 

 I kapitel två har vi har vi använt oss av litteraturundersökningar kring olika modeller för 

internationaliseringsprocesser, vi har även använt oss av information som beskriver islamiskt 

bankväsende. Den insamlade informationen har analyserats, vilket har resulterat i att vi tagit 

fram en egen modell för internationaliseringsprocessen för islamiska banker. 
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3.2 Forskningsfilosofi  

Med forskningsfilosofi menar man att synen på världen är olika från person till person. 

Människors uppfattningar ligger till grund för de val av strategi och metod man gör. Den 

personliga uppfattningen inom forskningsfilosofin delas upp i tre olika kategorier som 

förekommer vid forskning. De tre olika kategorierna är interpretivism, positivism och realism 

(Saunders, et al., 2009).  

 

Den interpretivistiska forskningsfilosofin vars karaktäristiska drag är av mer subjektiv 

utformning kräver en djupare analys som innebär att resultatet inte går att generalisera, är mer 

inriktad på individen och dess uppfattningar. Forskningsmetoden som används i samband 

med den interpretivistiska forskningsfilosofin är kvalitativ undersökning (Saunders, et al., 

2009). 

 

Positivism grundar sig på teorier och tankar från trovärdig fakta. Den filosofiska inriktningen 

syftar till att samla in empirisk data för att dra slutsatser och finna ett mönster utan att det 

innefattar en egen värdering. Detta utförs för att generalisera synen på världen (Saunders, et 

al., 2009). 

 

Realism innehar likeheter med positivismen och bygger på befintlig fakta. Denna sorts 

forskning har ingen specifik metod utan man kan valfritt välja antingen kvantitativ eller 

kvalitativ (Saunders, et al., 2009). 

 

I vår undersökning utgår vi från positivismens vetenskapssyn. Den positivistiska 

vetenskapssynen har sin utgångspunkt i att forskaren grundar sitt tankesätt utifrån data som 

har samlats in i den teoretiska delen. Genom att forskaren samlat på sig data ska denne vidare 

utvidga sin kunskap gällande forskningsområdet. I vår undersökning har vi som tidigare 

nämnt tagit del av information om internationaliseringsprocesser och har utifrån det skapat 

vår egen uppfattning om vilka faktorer som vi anser påverkar islamiska bankernas 
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internationaliseringsprocess. Utifrån faktorerna har vi skapat en egen modell för islamiska 

bankernas internationaliseringsprocess.  

3.3 Forskningsansats 

Det finns tre olika forskningsansatser som man brukar använda sig av vid en forskning och de 

är; deduktion, induktion och abduktion. 

 

Vid en deduktiv ansats jobbar man genom teorier för att sedan kunna utveckla hypoteser som 

ligger till grund för forskningen. Vid deduktiv ansats samlar forskaren på sig information 

med hjälp av vetenskapliga artiklar, böcker ect. Forskningsområdet avser att undersöka och 

skapa hypoteser som forskaren sedan kopplar till studiens empiriska resultat. Dessa hypoteser 

är forskarens egna tankar vad gäller forskningsområdet utifrån de teoretiska data som samlats 

in. Därför bör man som forskare vara noggrann vid vilken information denne samlar in vilket 

blir en del av hypotesen (Bryman et al, 2005).  

 

Vid en induktiv ansats samlar man in empirisk fakta som sedan resulterar i en teori. Något 

som kännetecknar ett induktivt tillvägagångssätt är att man genomför kvalitativa 

undersökningar för att sedan analysera och förstå orsaken till problemet på ett djupare stadie. 

Med induktiv ansats vill forskaren få en helhetsbild av det valda forskningsområdet (Larsen, 

2009). 

 

En abduktiv ansats innebär att man växlar fram och tillbaka mellan empirin och teorin under 

hela undersökningens gång. Den stora skillnaden mellan den abduktiva ansatsen och  

de övriga två ansatserna är att den abduktiva behandlar begreppet förståelse i större  

omfattning och lämpar sig mer för fallstudier (Saunders, et al., 2009). 

 

För vår studie är det nödvändigt att vi lägger stor vikt att skapa förståelse för en specifik 

situation, det vill säga internationaliseringsprocessen för islamiska banker. Att uppsatsen drar 

sig mot det abduktiva hållet är på grund av den förstudie som görs för att skapa en 

föreställningsram som vidare ska stödja insamlingen av empirin och skapa en större 

förståelse. I denna studie har en abduktiv undersökning utförts med anledning av att studien 
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växlar mellan empiri och teori, vilket förespråkar att vi använder oss av den abduktiva 

ansatsen (Bryman et al, 2005). I studien kan man hitta induktiva drag, genom att 

tillvägagångssättet oftast innebär att man använder sig av kvalitativ metod i form av 

intervjuer (Saunders et. al., 2009). 

 

3.4 Val av metod 

I en forskningsstudie kan man använda sig av två olika undersökningsmetoder; kvantitativ 

eller kvalitativ metod. Vilken forskningsmetod man väljer att använda sig av i sin studie 

beror på vilken slags information man är ute efter. Kvantitativa metoden grundar sig på 

datainsamling genom enkätundersökning, data som är mätbart i siffror för att vidare använda 

till att dra slutsatser. Metoden avser att generalisera de resultat som man har sammanställt i 

form av tabeller eller diagram (Saunders et al, 2009). Vid kvalitativ undersökning får 

forskaren djupgående information kring ämnet. Utförandet av en studie med kvalitativ 

undersökningsprocess sker i samband med att forskaren och enheten som studeras har ett nära 

förhållande gentemot varandra genom interjuver (Nylén, 2005). Om ett flertal enheter ska 

undersökas är det mer lämpligt att använda sig av kvantitativ metod, vilket är ett utmärkt val 

för forskning som vill fånga in så många observationer som möjligt. Den kvantitativa 

metoden innebär att forskaren samlar in data genom återspegling av siffror eller bilder till 

skillnad från den kvalitativa metoden som kräver en mer djupgående data där fåtal enheter 

undersöks (Andersen, 1998). För att kunna besvara studiens syfte och insamla relevant 

information har vi valt att använda oss av kvalitativ undersökning. Vår studie avser att ta del 

av informationen om vilka faktorer som påverkar internationaliseringsprocessen för islamiska 

banker. Empiriska resultatet består av djupintervjuer med fem bankmän från fem olika 

banker. Intervju frågorna anpassades till studiens syfte vilket medförde att svaren som vi fick 

var både förklarande och beskrivande, vilket gav oss en större förståelse om 

internationaliseringsprocessen för islamiska banker. Studien kräver mer djupgående 

information vilket innebär att kvantitativ undersökning inte är av passande art för vår studie. 

Genom djupintervjuer och observationer anser vi att studien får en ökad trovärdighet.  
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3.5 Urval 

Vi har i vår studie använt av oss av bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att 

forskaren utför sin undersökning på personer som är tillgängliga under 

undersökningsperioden. Forskarna har inget specifikt företag som de vill undersöka utan man 

frågar ett antal enheter och sedan undersöker man den enheten som har möjligheten att var 

med i undersökningen (Bell och Bryman, 2005).  Bryman & Bell (2005) skriver att vid 

forskningsområden som ekonomi och management är bekvämlighetsurval en av de vanligaste 

metoderna som används. Vi anser att vår studie kräver en djupare förståelse av ämnet, på 

grund av ämnets komplexitet och storlek. För att öka reliabiliteten på uppsatsen påbörjade vi 

aktivt att söka efter experter inom ämnet genom att söka efter vilka islamiska banker som 

finns i världen. Sökningen resulterade i att vi kontaktade de 20 största islamiska bankerna 

runt om i världen. Det var svårt att komma i kontakt med islamiska banker eftersom 

majoriteten av bankerna är belägna utanför Europa. Bankerna kontaktades per mejl, vilket 

resulterade i att endast fem bankmän svarade. Det var svårt att finna en lämplig tid för 

telefonintervjuerna vilket ledde till att tre intervjuer genomfördes per mejl medan två 

intervjuer genomfördes per telefon.  

 

Bankmännen som ställde upp på intervjuerna är; Sultan Chowdhury, Managing Director för 

Islamic Bank of Britain, Ugurlu Soylu, Bank Manager för Kuveyt Türk Katilim Bankasi 

Mannheim, Dr. Yahia Abdul-Rahman, CEO för Bank of Whittier (USA), Wassam Ben 

Khadra, Senion Manager för Abu Dhabi Islamic Bank och Sohail Zubairi, CEO för Dar Al 

Sharia som är ett dotterbolag till Dubai Islamic Bank. Som tidigare nämnt besvarade tre av 

bankmännen på frågorna per mejl medan Sohail Zubairi från Dubail Islamic Bank och Ugurlu 

Soylu från Küveyt Türk intervjudes per telefon. Samtliga respondenter var tydliga med att 

informationen från intervjuerna inte får användas offentligt. Telefonintervjuerna genomfördes 

på cirka 20 minuter per respondent. Samtalen spelades in och transkriberades. Frågorna som 

ställdes var innanför ramen av frågemallen. Strukturerad intervju principen följdes för att 

kunna jämföra de olika svaren. Svaren från samtliga intervjuer analyserades och sållades för 

att sedan sammanställas i resultat kapitlet.  
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3.6 Intervju 

Intervjuer genomförs på två olika sätt vilka är strukturerad intervju och semistrukturerad 

intervju. Strukturerad intervju innebär att forskaren har en fasställd som han utgår från under 

hela intervjun. Strukturen gör det möjligt för forskaren att jämföra olika respondenters svar, 

eftersom samtliga respondenter svarar på likadana frågor. Frågorna under strukturerad 

intervju är fasta och innanför ramen. Semi-strukturerade intervjuer genomförs istället utifrån 

forskarens frågemall, men frågorna ändras och anpassas till respondenternas svar och 

berättelser. Det förekommer även att forskaren ändrar intervju frågornas följd för att få mer 

flyt i intervjun men även för att kunna lägga till ytterligare frågor (Bryman & Bell 2005). I 

vår undersökning använde vi oss av en strukturerad intervju då vi hade en intervjuguide 

(Bilaga 2) att följa. I Intervjuguiden utgår vi från internationaliseringsmodellen för islamiskt 

bankväsende och försöker erfara om modellen speglar verkligheten.  Genom de olika frågor 

som intervjuguiden består av försöker vi ta reda på om faktorerna som tas upp i 

internationaliseringsmodellen för islamiskt bankväsende även stödjs av respondenterna. Vi 

vill ta reda om islamiska bankerna ingår i samarbeten med andra banker, vilket är en 

intressant observation för vår studie. Vi vill även få förståelse för hur respondenterna ser på 

gapet mellan kulturerna. Vi anser att det är viktigt med respondenternas åsikter om hur de 

upplever kulturella skillnaderna, för att ta reda på om kulturella skillnaderna är en avgörande 

faktor för vilken marknad den islamiska banken väljer att etablera sig i. Genom 

intervjufrågorna vill vi även ta reda på skiljaktigheterna mellan islamiska- och konventionella 

banker, för att få en förståelse om skillnaderna mellan de två olika banksystemen. Genom att 

ta reda på skillnaderna mellan de olika banksystemen kan vi konstantera om islamiska 

bankprodukterna diversifierar sig från de konventionella.  Vi vill även ta reda på hur 

islamiska bankerna marknadsför sig, vilket ger oss en bild på hur kunskapsöverföringen sker. 

Intervjuguiden består även av generella frågor om internationaliseringen. Genom de generella 

frågorna om internationalisering får vi reda på hur respondenterna ser på 

internationaliseringsprocessen.  Som tidigare nämnts syftar intervjuguiden till att erfara om 

respondenterna anser att de olika faktorer i modellen speglar verkligheten samt vilka faktorer 

de ser som betydelsefulla vid internationalisering. 
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3.7 Metodkritik 

Syftet med detta avsnitt är att redogöra samt presentera för läsaren undersökningens 

tillförlitlighet och giltighet. En studie utan en diskussion kring dess tillförlitlighet och 

giltighet innehar inget vetenskapligt värde enligt Ejvegård (2009). En kritisk granskning av 

undersökningens kvalité görs genom två angreppssätt inom metodiken, vilka är reliabilitet 

samt validitet.  

3.7.1 Trovärdighet 

Vid reliabilitet ställer sig forskaren till hur tillförlitlig undersökningen är, den ska vara exakt 

och noggrann. I vår undersökning utgick vi från kvalitativ undersökning vilket enligt Larsen 

(2009) innebär en svårighet i att säkerställa om reliabiliteten är hög i jämförelse med en 

kvantitativ undersökning. Larsen (2009) förklarar att en kvalitativ undersökning leder till 

olika tolkningar både från respondenterna samt forskarna. För att få en högre reliabilitet bör 

flera personen vara medverkande vid intervjun (Larsen, 2009). Enligt Larsens (2009) 

beskrivningar om reliabilitet har vårt resultat inte uppnått en hög reliabilitet. Vid 

telefonintervju tillfällen var det endast forskaren och respondenten som var delaktiga. 

Intervjuerna som genomfördes per mejl har betydligt lägre reliabilitet eftersom 

intervjufrågorna har tolkats ur informantens perspektiv medan svaren har tolkats ur vårt 

perspektiv.  

 

Ejvegård (2009) menar att giltigheten är den insamlade informationens väsentlighet för 

undersökningen som har genomförts. Validiteten mäter om informationen är giltig eller 

relevant för den frågeformuleringen studien har. God validitet är oftast lättare att uppnå vid 

kvalitativa undersökningar genom ytterligare förklaringar av frågeställningarna samt genom 

att respondenten talar friare (Larsen, 2009). För att uppnå en hög validitet har vi försökt att 

förmedla studiens syfte genom kvalitativ undersökning, där vi insamlat data med hjälp av 

intervjuer. En intervjuguide har utformats för att hjälpa oss med att besvara studiens syfte.  

Hög validitet har uppnåtts genom att intervjufrågorna har varit tydliga och relevanta till 

studiens syfte. Informanterna fick intervjufrågorna innan intervjutillfällen vilket gav honom 

ytterligare tid med att besvara frågorna. Frågorna skickades i förväg för att vi skulle få 
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genomtänkta svar. Under intervjutillfällen har vi försökt att uppnå en tydlighet och 

noggrannhet. Att ge en objektiv bild av verkligheten till omvärlden kan vara svårt därför bör 

det påpekas att resultatet består av informantens subjektiva berättelser. Det är även viktigt att 

påpeka att det är våra tolkningar av informantens berättelser som presenteras. 

 

 

3.7.2 Generalisering 

Inom positivismen definieras ordet generalisering som en empirisk extrapolering, vilket nås 

genom bestämda statistiska regler och handlar om i vilken grad studiens resultat kan 

tillämpas på andra situationer eller fall (Fejes & Thornberg, 2009). Oftast förekommer 

generaliseringar i samband med kvantitativ forskning. Resultatets användbarhet ligger i dess 

generaliserbarhet. För att kunna generalisera i statistisk mening måste de personer eller 

sociala händelser som ingår i studien utgöra ett stickprov som är representativt för hela 

studiens population. För att erhålla ett representativt urval måste ett sannolikhetsurval göras 

vilket innebär att urvalet representerar hela populationen (Larsson. S, 1986). Kvalitativ 

forskning har kritiserats främst av företrädare för kvantitativ forskning där man anser att 

resultaten som uppnås genom en kvalitativ forskning inte är generaliserbar utanför 

undersökningsgruppen eller undersökningsfallen. Kritiken har sin grund i att kvalitativ 

forskning vanligen inte tillämpar sannolikhetsurval (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Inom kvalitativ forskning har olika typer av generalisering utvecklats, analytisk 

generalisering är en typ av generalisering som vi anser är tillämpar för vår undersökning. 

Genom en analytisk generalisering gör man en bedömning i vad mån resultatet från en 

undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation. En 

analytisk generalisering kan innebära att man betraktar resultatet från kvalitativ forskning 

som arbetshypoteser. Forskningsresultatet ska då ses som ett perspektiv istället för en sanning 

(Fejes & Thornberg, 2009).  

 

3.8  Etiska överväganden 

Bryman & Bell (2005) förklarar lämpliga tillvägagångssätt att utföra kvalitativa 

undersökningar. De menar att de grundläggande etiska frågorna är frågor om frivillighet, 
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integritet, konfidentialitet och anonymitet för de medverkande individerna i studien. De 

skriver även att alla undersökningar inbegriper delar som är etiskt tvivelaktiga. 

Tvivelaktigheterna uppstår när undersökningspersonerna inte får tillgång till alla detaljer som 

rör undersökningen eller då de aktuella personerna besitter olika kunskaper om vad forskning 

går ut på. Genom att försöka följa Vetenskapsrådets etiska regler (Svenningsson, 2003) om 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav har studien varit 

etisk, och därmed haft en god validitet och reliabilitet. Den etiska gräns som studien vilat på 

har varit att den kräver ”känslig” information av respondenterna. Respondenterna var tydliga 

med att förklara om att informationen inte får spriddas offentligt. Vi var väldigt tydliga med 

att informationen inte kommer att användas offentligt. Telefonnummer och mejladress har 

även lämnats om kontakt har behövts för funderingar över frågor eller andra tankar.  

3.8.1 Informationskravet 

Informationskravet syftar till att göra informanterna medvetna om att de kommer att 

medverka i en studie, samt vad denna studie syftar att belysa. Detta är det krav som under 

dolda observationer måste förbises. Då denna studie inte har genomfört några dolda 

observationer anser vi att studien har följt detta krav helt och hållet. 

3.8.2 Samtyckeskrav 

För att studien ska följa samtyckeskravet krävs att studiens deltagare har gett sitt samtycke till 

att medverka i undersökningen. Detta kan påverkas vid intervjuer över Internet då 

respondentens verkliga identitet aldrig riktigt kan fastställas. Forskaren får helt enkelt lita på 

att respondentens identitet stämmer (Svenningsson, 2003). Respondenternas samtycke har 

erhållits i denna undersökning och en god etablerad kontakt via nätet och telefon har hållits.  

3.8.3 Konfidentialitetskrav 

För att respondentens identitet inte ska kunna röjas för någon utomstående ska information 

om denna lagras, rapporteras och registreras på ett säkert sätt. I vår undersökning har 

respondenterna inte lämnat ifrån sig konfidentiell information vilket innebär att 

konfidentialitetskravet inte är tillämpar för denna studie.   

3.8.4 Nyttjandekrav 

För att nå upp till nyttjandekravet krävs att insamlade data bara får användas till 

forskningsändamål. Detta krav har uppnåtts genom att bedöma vad som varit relevant 

empiriskt material. 



34 

 

4. Resultat 

 

I det fjärde kapitelet kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer. Kapitlet inleds 

med en presentation som sedan fortsätter med en kort presentation av samtliga bankmän som 

deltagit i undersökningen. Sedan kommer empiriska resultatet att presenteras.

 

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att presentera empiriska resultatet som uppnåtts genom intervjuer 

med bankmännen som nämnts i kapitel tre. Resultatet består av respondenternas svar på 

intervjufrågorna. Insamlad data har kategoriserats i fem huvudrubriker vilka är banker, 

olikheter, samarbeten, etableringsprocess och kunskapsöverföring. Syftet med 

kategoriseringen av det empiriska resultatet är att ge läsaren en strukturerad läsning. 

 

I kommande avsnitt presenteras de olika bankerna som respondenterna representerar, detta 

för att ge läsaren en inblick i var den empiriska informationen inhämtats. 

Under rubriken olikheter diskuteras skillnaderna mellan islamiska- och konventionella 

banker. Diskussionen kring skillnaderna mellan de olika bankerna ger en större förståelse för 

hur dem islamiska bankerna arbetar. Under avsnittet samarbeten tar vi reda på om det 

förekommer samarbeten mellan islamiska- och konventionella banker. Under 

Etableringsprocessen diskuterar vi respondenternas svar till frågan; hur en etablering till 

Sverige skulle sett ut. Kapitlet avslutas med respondenternas svar på frågan; Hur går 

islamiska bankerna tillväga vid överföring av information och kunskap om islamiskt 

bankväsende till omvärlden.  

 

 
 

 

 

 



35 

 

4.2 Banker 

Som tidigare nämnts var det fem bankmän som deltog i vår undersökning, Under kommande 

avsnitt kommer en kort beskrivning om bankmännen samt bankerna de arbetar på. 

4.2.1 Abu Dhabi Islamic Bank   

Abu Dhabi Islamic Bank startade sin kommersiella verksamhet år 1998 i Abu Dhabi, 

Arabemiraterna. Banken utför alla kontrakt och transaktioner i enlighet med Sharia. 

Respondent: Wassam Ben Khadra, Senion Manager.  

4.2.2 Dubai Islamic Bank  

Dubai Islamic Bank (DIB), inrättades 1975 och är den första islamiska banken som införde 

islamska principer. Banken har ett rykte som ledare och innovatör inom att upprätthålla 

kvalitet, flexibilitet och tillgänglighet av sina produkter och tjänster. Banken utsågs nyligen 

av Islamic Finance News UAE: s för den bästa islamiska banken. Dubai Islamic Bank har 

även fått många utmärkelser från internationella organisationer bland annat för" Bank of the 

Year - UAE " 2006 av tidningen The Banker och utmärkelser från Euromoney. Dubai Islamic 

Bank har även uppmärksammats internationellt och har fått toppbetyg från Standard & Poors 

och Moodys. Respondent: Sohail Zubairi, CEO för Dar Al Sharia som är ett dotterbolag till 

Dubai Islamic Bank. 

4.2.3 Islamic Bank of Britian   

Islamic Bank of Britain är en kommersiell bank i Storbritannien. Banken inrättades år 2004 

för att erbjuda finansiella tjänster som följer sharia lagarna till dem brittiska muslimerna. 

Banken har filialer i London, Birmingham, Manchester och Leicester. Islamic Bank of 

Britian är den första brittiska banken som utför finansiella tjänser i enlighet med sharia.  

Respondent: Sultan Chowdhury, Managing Director 

4.2.4 Kuveyt Türk Katılım Bankası  Mannheim (Tyskland) 

Kuveyt Turk är en turkisk bank och grundar sig på sharia lagarna. Banken startade i Tyskland 

med ett representationskontor sedan år 2009. År 2011 fick banken tillstånd från bankreglering 

och tillsynsmyndigheten i Turkiet om att ansöka en fullfjädrad bank licens i Tyskland, vilket 

gjordes i oktober 2012. Tillståndsprocessen pågår och förväntas att godkännas i slutet av 

2013. Respondent: Ugurlu Soylu, Bank Manager för Kuveyt Türk Katilim Bankasi 

Mannheim. 
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4.2.5 Bank of Whittier  

Bank of Whittier startades 1982 i USA och är en kommersiell bank som erbjuder finansiella 

tjänster vilka följer sharia lagstiftningen. Banken är en av få banker i USA som är 

specialiserade inom den islamiska finansieringen.  Respondent: Dr. Yahia Abdul-Rahman, 

CEO 

 

4.3 Olikheter 

Finanskrisen drabbade många banker runt om i världen, samtliga bankmän var enade om att 

finanskrisen år 2008 även drabbade islamiska bankerna men dock inte i lika stor utsträckning 

som de konventionella bankerna. Respondenterna förklarade att deras banker följer den 

islamiska rätten Sharia, vilket innebär att islamiska banker är isolerade från den justerbara 

räntan och andra riskfyllda placeringar. Samtliga respondenter var enade om att ränte- och 

andra riskfyllda placeringar var grundorsaken till finanskrisen år 2008. Sohail Zubairi 

pointerade att även dem islamiska bankerna drabbades av finanskrisen eftersom 

affärsvolymen i den globala ekonomin minskade vilket även ledde till att efterfrågan på 

islamiska banktjänster minskade. Dem islamiska bankerna återhämtade sig dock väldigt 

snabbt och kom undan lågkonjunkturen, idag är man tillbaka på samma tillväxt nivå som 

tiden innan finanskrisen 2008.  

”Självklart är vi inbäddade i den ekonomiska och finansiella marknaden och alltid beroende 

av vår omgivning. Men om den nuvarande krisen kan vi konstatera att vi knappast påverkas. 

Under de senaste åren har vi haft goda prestationer därför hör vi till de snabbast växande 

bankerna i Turkiet.” – Ugurlu Soylu. 

Till frågan; vilken är den största skillnaden mellan en islamisk bank och en konventionell 

bank svarade samtliga bankmän att den största skillnaden är att dem islamiska bankerna inte 

betraktar pengar som handelsvara utan betraktar det som endast ett bytesmedel vilket ligger 

till grund varför ränteinstrument inte förekommer hos islamiska banker. Respondenterna 

nämner även att de inte finansierar företag som bedriver verksamhet med alkohol, gambling, 

spekulation, oetiska och miljöskadliga produkter.  

 

En annan skillnad som Sohail Zubairi nämnde var lånen. Han förklarade att de konventionella 

bankernas avkastning till största dels beror på räntenettot det vill säga på skillnaden mellan 
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ränteintäkterna och räntekostnaderna. Samtliga respondenter var eniga om att inlåningen för 

islamiska bankerna inte fungerar på samma sätt som hos en konventionell bank. Islamiska 

bankerna fungerar som en fondförvaltare där kundens kapital investeras i olika projekt. 

Islamisk bank är fondförvaltare, kunden är finansiär och kontrakten är fondförvaltare. Banken 

anger inte exakt avkastning utan baserar sina antaganden på tidigare resultat.  

 

Ytterligare en skillnad som respondenterna nämnde var kapital riskhanteringen, 

respondenterna förklarade att kunden (insättaren) alltid bär på investeringsriskerna så länge 

det inte sker en försummelse, vilket då innebär att banken blir ansvarig. Vid försummelse i 

enlighet med sharia förvandlas förvaltarskap automatiskt till borgenärs-/gäldenärsrelation 

aspekten. Om försummelse sker blir den islamisk bank ansvarig för att återlämna insättarnas 

kapital (medel) samt den beräknade vinsten.  

”Vi anser att vår roll som bank är att söka lämpliga sätt att tjäna våra kunder utan att bryta 

mot Sharia riktlinjer och principer. Konventionella bankprodukter och tjänster omfattar 

förbjudna regler som riba (ränta), maysir (gambling) och gharar (osäkerhet).” - Wassam 

Ben Khadra. 

 

Till frågan varför en kund ska välja en islamisk bank istället för en konventionell bank fick vi 

liknande svar av samtliga respondenter. Respondenterna menade på att etiska kriterier är en 

stor anledning till varför en kund skulle välja en islamisk bank. De etiska kriterierna är 

rättvisa, ingen Riba (ränta), fullständig information, samt fördelning av vinster och förluster. 

Ett annat kriterium som Ugurlu Soylu tog upp var att deras bank erbjuder god personlig- och 

teknisk service samt marknadsmässiga priser för sina tjänster. 

”På grund av kunskaps brister om islamisk bankverksamhet kan människor ibland ha svårt 

med att se skillnaden mellan konventionella och islamisk bankverksamheter. Två 

bankprodukter eller tjänster som de olika bankerna erbjuder kan se likadana ut eftersom de 

uppfyller samma behov, men i grunden är de utformade på olika sätt.” - Dr. Yahia Abdul-

Rahman   

4.3.1 Kultur 

Vad det gäller kulturella skillnader anser respondenterna att de kulturskillnaderna inte 

påverkan internationaliseringsprocessen.  
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”Vi anser inte att dem kulturella skillnaderna är ett hinder för att främja islamisk 

bankverksamhet i den icke-muslimska världen”. Sultan Chowdhury 

 

Islamisk finansiering är ett annat alternativ för att hantera pengar och ekonomi, och på 

grund av dess rättvisa mot alla parter, är den väl tilltalande var än den introduceras.” – 

Sohail Zubairi. 

”En kulturell skillnad som jag ser är att vi har motiverade medarbetare med hög kompetens. 

Men bortsett från det kan vi konstatera att de kulturella skillnaderna är få.”- Ugurlu Soylu. 

 

4.4 Samarbeten 

Till frågan om dem islamiska bankerna ingår i sammarbete med andra banker i världen, 

svarade fyra av fem bankmännen att de ingår i någon form av samarbete med några andra 

banker.  Det är endast Bank of Whittier som inte ingår i samarbete med andra banker. Dubai 

Islamic Bank ingår i samarbete med andra islamiska finansiella institut men har även 

korrespondentbanksystem i hela världen. Till frågan varför respondenterna tycker att det är 

viktigt med sammarbeten, svarade samtliga respondenter att det är en nödvändig förutsättning 

för tillväxt och internationalisering. 

4.5 Etableringsprocess  

Till frågan om hur en etablering till Sverige skulle sett ut, svarade Dr. Yahia med att en grupp 

community-medlemmar måste bildas där denna grupp tar initiativet på den nya marknaden. 

Det är viktigt att samfundet (communitygruppen) känner till den nya marknaden som 

etableringen skall ske. Bankerna sinsemellan bör lyfta fram de gemensamma rötterna. 

Islamiska banker bör kopplas samman med en konventionell bank och sammanställa en och 

samma affärsmodell. Det skulle ge bankerna nya samarbetsområden. Respondenterna berättar 

att de är medvetna om att ett agerande i en marknad där majoriteten av samhället är icke-

muslimer kräver nya integrerande tillvägagångssätt så som en blandad personal, neutral 

branding, organisationsstruktur och extern kommunikation. Dr. Yahia förklarade att det är 

viktigt att communityn består av kvalificerade bankirer, advokater och andra opinionsbildare 

för att inte bryta mot lagarna och reglerna på den nya marknaden. Att acceptera marknadens 

lagar är den viktigaste och tydligaste aspekten som respondenterna påpekade, en hållbar 

etablering med framgång nås genom att acceptera hur samhället är utformad. Sohial Zubairi 
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menade på att den nya marknaden bör ta hänsyn till dem islamiska bankerna genom att ta bort 

skatterna från försäljning och leasingavtal, eftersom denna typ av skatter är förbjudet inom 

islam. 

 

”För tillfället vi inga planer på att etablera oss på marknader som ligger i väst. Men när vi 

väl påbörjan en sådan etablering kommer det att under samma etiska principer som vi har 

idag. En grund princip är att alla individer oberoende etisk bakgrund skall behandlas med 

rättvisa och under samma villkor. Självklart är dem etiska principerna desamma och 

uppskattas över hela världen med samma respekt” – Sohail Zubairi 

”För att en etablering skall ske mot den västländska marknaden är en förutsättning att det 

ska vara lika villkor för dem islamiska bankerna. Islamiska bankprodukter och tjänster är för 

mänskligheten och inte endast för muslimer, våra tjänster och produkter baseras på rättvisa 

och inte på girighet, exploatering, icke-spridning och oetiska metoder.” - Wassam Ben 

Khadra. 

4.6 Kunskapsöverföring 

Vi frågade om hur bankerna går tillväga för att öka kunskapen om islamiskt bankväsende. 

Svaren som vi fick från respondenterna var; etablera hållbara goda relationer med media, 

organiserar eller deltar i konferenser om islamisk ekonomi, genomför olika workshops, håller 

olika kurser om islamiskt bankväsende. Dubai Islamic Bank har en islamisk ekonomi 

program i samarbete med ett universitet. Utifrån samarbetet föreläser man på olika universitet 

och andra institutioner. En annan kanal för spridningen om islamiskt bankväsende som 

samtliga banker nämnde var media och internet.  

”Vi har finansierat kyrkor, samlingslokaler och skolor, en stor del av våra kunder är icke-

muslimer. Vi är en tro-baserade bank med socialt ansvarstagande. Vi sprider kunskap via 

internet. ”- Dr. Yahia Abdul-Rahman   
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5. Analys 

 

I kapitel fem kommer vi att sammankoppla litteraturgenomgången med det empiriska 

resultatet. Vi kommer att föra en diskussion och sedan analysera litteraturgenomgången och 

det empiriska resultatet. 

 

5.1 Inledning 
Syftet med analysen är att tolka det material som samlats in under studiens gång. I analys 

avsnittet sammankopplas de teorier som tagit upp i teoriavsnittet med resultatet från de fem 

intervjuerna för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Kapitlet är indelat i fyra 

rubriker där vi under varje rubrik kommer att sammankoppla en teori med resultatet som vi 

uppnått genom de fem intervjuerna.  

 

5.2 Uppsala modellen 

Uppsala modellen beskriver marknaden som ett stort nätverk med relationer där företag är 

kopplade till varandra genom komplexa och osynliga mönster. Enligt modellen är det viktigt 

med information om den nya marknaden. Informationen är relevant och nödvändig för att 

företagen ska få en framgångsrik internationalisering (Johanson & Vahlne, 1977) (Vahlne, 

1977). Uppsala modellen stödjs av samtliga respondenter. Samtliga respondenter var eniga 

om att samarbete med andra banker är en nödvändig förutsättning för tillväxt och 

internationalisering. I det empiriska resultatet framkommer det tydligt att samtliga banker 

förutom Bank of Whittier ingår i någon form av samarbeten med banker i andra marknader. 

Dubai Islamic Bank har olika samarbeten runt om i världen genom korrespondentbanker. 

Kuveyt Türk Katılım Bank med ursprung i Turkiet har etablerat sig på den tyska marknaden 

genom representationskontor. Ugurlu Soylu förklarade att Kuveyt Türk Katılım Bank 

etablerade sig i Tyskland genom representationskontor som han själv jobbar på idag. Även 

Marquardt (1994) nämner i sin modell om att representationskontor är ett viktigt steg för att 

lär känna den nya marknaden. Syftet med representationskontoren är att skapa ett kontaktnät 

och kundkrets på den nya marknaden (Marquardt, 1994). 
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Johanson & Vahlne (1977) förklarar i Uppsalamodellen att företag har olika potential för 

lärande men även för att skapa förtroende och engagemang. Dessa aspekter är en 

förutsättning för en lyckad internationalisering. Samtliga respondenter förklarade att det är 

viktigt med kunskapsöverföring för att skapa förtroende och engagemang. 

Kunskapsöverföringen sker genom goda relationer med media, konferenser, workshops, 

kurser om islamiskt bankväsende, internet samt genom föreläsningar på olika universitet och 

liknande institutioner. 

 

5.3 OLI-Modellen 

OLI-modellen förklarar om att företagen bör ha konkurrerande eller monopolistiska fördelar 

vilket underlättar internationaliseringen (Dunning & Lundan, 2008). Med diversifiering 

skapar sig företagen en konkurrensfördel genom sitt varumärke och sina unika produkter 

(Clevee, 2009). Enligt respondenterna skiljer sig dem islamiska bankerna från de 

konventionella bankerna genom att åtlyda Sharia samt vara räntefria. Samtliga 

respondenterna förklarade att den största skillnaden mellan deras bank och en konventionell 

bank är förbudet mot räntan. Respondenterna var eniga om att islamiska banker inte kan 

betrakta pengar som handelsvara utan behandlar det enbart som ett bytesmedel därmed 

förekommer det inga ränteinstrument för islamiska banker. Enligt respondenterna skulle en 

kund välja en islamisk bank på grund av den personliga servicen och de unika produkterna 

som deras banker erbjuder. Genom diversifierade tjänster och bankprodukter skapar 

islamiska bankerna sig en konkurrensfördel.   

 

5.4 Marquardts undersökningsmodell  

Marquardts modell består av fem olika faser vars den första fasen utgörs av bankens 

historiska erfarenheter. Olika affärsutbyten, erfarenheter och kundrelationer påverkar bankens 

kompetens om den nya marknaden. Har banken sedan tidigare kontakter med andra banker 

eller kunder som verkar på den aktuella marknaden kan etableringen underlättas (Marquardt, 

1994). Även Sohail Zubairi nämnde att bankernas erfarenheter är en viktig aspekt vid 

internationalisering, han nämnde även att det är viktigt med samarbeten. Enligt Dr. Yahia 

Abdul-Rahman kommer bankerna vid framtida internationaliseringar att ha stor nytta av sitt 

förflutna och sitt nätverk som bankerna skapat genom sin historiska erfarenhet.  
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Institutionella villkor är nästa fas i Marquadts undersökningsmodell. Kulturella skillnader är 

en aspekt som Marquardt (1994) nämner. Med kulturella skillnader menar Marquardt 

olikheter i etik, språk och dylikt. Ett vanligt begrepp som använts i samband med kulturella 

skillnader är psykiskt avstånd. En etablering i ett närliggande land har ansetts vara lättare att 

genomföra, då det har funnits skäl att anta att kulturella olikheterna är mindre, än en 

etablering i ett avlägset land (Vahlne & Nordström, 1992).  För en bank kan det innebära att 

den i affärssammanhang kommer att ha svårt med att förstå kundbeteendet. Enligt Marquardt 

(1994) kan det psykiska avståndet förändras genom inlärning. Om kulturella skillnaderna 

gentemot den inhemska marknaden är stora innebär det en försvåring av etableringen 

(Marquardt, 1994).  Respondenterna anser inte att kulturella skillnader är ett hinder vid 

internationalisering. Att kulturella skillnader är en faktor som bankerna bör ta hänsyn till vid 

internationalisering stödjs inte av respondenterna där samtliga respondenter anser att 

kulturella skillnader inte är ett hinder för deras bankers internationaliseringsprocess. 

Regleringen är en annan aspekt som Marquardt (1994) tar upp i sin modell som infattar 

formella lagar, regler och informella normer som banker på en ny marknad måste anpassa sig 

efter. Att acceptera lagarna och normerna som finns på marknaden är en viktig aspekt enligt 

respondenterna, en hållbar och framgångsrik etablering nås genom att acceptera samhällets 

utformning. Sohail Zubairi menar att den nya marknadens lagar och regler är en avgörande 

faktor för etableringen. Samtliga respondenter förklarade att en etablering till en marknad 

med icke-muslimsk majoritet kräver nya integrerande tillvägagångssätt som en blandad 

personal, varumärke, organisationsstruktur och extern kommunikation. Att acceptera 

marknadens lagar och normer är en tydlig aspekt som samtliga respondenterna tog upp. 

Sohail Zubairi förklarade även att Dubai Islamic Bank inte har några etableringsplaner för 

västvärlden, eftersom lagarna och normerna på dessa marknader inte stödjer Dubai Islamic 

Banks principer. Marquardt (1994) förklarar i sin modell att lagstiftningar på den nya 

marknaden har en stor påverkan på om en bank skall välja att etablera på den marknaden eller 

inte.  

 

5.5 Internationaliseringsmodell för islamiskt bankväsende 

I litteratur genomgången beskriver vi vår egen modell för islamiska bankers 

internationaliseringsprocess. Modellen tar upp ett antal faktorer vilka anses utforska 
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internationaliseringsprocessen för islamiska banker. Faktorerna som modellen består av är; 

Historia, Kultur, population, kunskapsöverföring/engagemang samt diversifiering. 

Trots att islamiska bankerna inte har en historia som är längre än fyra decennier så har 

islamiska bankerna väckt ett stort intresse i den globala finansvärlden framförallt under 

finanskris (Johansson, 2012). Respondenterna bekräftar att finanskrisen inte drabbade deras 

banker i lika stor utsträckning som de konventionella bankerna. Samtliga respondenter 

förklarade även att deras banker följer den islamiska rätten Sharia, vilket var grundorsaken 

till varför deras banker klarade sig bättre under finanskrisen. Dem islamiska bankerna är 

isolerade från den justerbara räntan samt andra riskfyllda placeringar som enligt 

respondenterna var grundorsakerna till finanskrisen 2008. Islamiska bankernas expansion det 

senaste decenniet är en erfarenhet som bankerna kommer att ha nytta av de kommande åren.  

 

Dem islamiska bankerna utmärker sig som räntefria banker. Respondenterna var väldigt 

tydliga med att förklara att en islamisk bank måste åtlyda Sharia och vara räntefria. Caves 

(1977) nämner att diversifiering är en faktor som företag och banker kan nyttja vid 

internationalisering. Ett räntefritt banksystem innebär att bankerna erbjuder unika tjänster och 

produkter. Även respondenterna påpekade att dem islamiska bankerna investerar i enlighet 

med Sharia vilket innebär att islamiska banker inte investerar i företag som bedriver 

verksamhet med alkohol, vapen, porr, gambling, spekulation, oetiska och miljöskadliga 

produkter. De udda tjänsterna och produkterna som islamiska bankerna erbjuder kan ses som 

en konkurrensfördel vilket underlättar etableringen på en ny marknad enligt Aliber (1984). 

Då bankerna skiljer sig från de konventionella bankerna och innehar unika tjänster är det av 

stor vikt för islamiska banker vid genomförande kunskapsöverföringen om islamisk ekonomi 

i den nya marknaden. Huruvida respondenterna går tillväga för att öka kunskapen om 

islamiskt bankväsende svarade samtliga om att etablera hållbara goda relationer med media, 

organiserar eller deltar i konferenser om islamisk ekonomi, genomför olika workshops, håller 

olika kurser om islamiskt bankväsende. Dubai Islamic Bank har en islamisk ekonomi 

program i samarbete med ett universitet. Utifrån samarbetet föreläser man på olika universitet 

och andra institutioner. En annan kanal som samtliga banker använder sig av vid 

kunskapsöverföring om islamiskt bankväsende är media och internet berättar respondenterna. 

Att starta upp representationskontor är ett annat sätt för bankerna att utbyta kunskap. 

Representationskontoren bör skapa ett kontaktnät i den nya marknaden och fungerar som en 

hjälp till bankens huvudkontor. Respondenten Ugur Soylu från Kuveyt Türk förklarade att 
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etableringen till Tyskland genomfördes via ett representationskontor som startades i 

Tyskland. Därefter ansökte banken om tillstånd från bankreglering och tillsynsmyndigheten i 

Tyskland om en fulländad banklicens. Kunskapsutbytet är en viktig faktor på grund av 

olikheterna i lagar och regler på de olika marknaderna. De formella lagarna måste vara av 

passande art för att en islamisk bank skall kunna etablera sig på den nya marknaden. En 

viktig faktor som Sultan Chowdhury nämner är rättsystemet. Alla rättssystemet stödjer inte 

en etablering av islamiska banker. Respondenterna berättar att de är medvetna om att ett 

agerande i en marknad där majoriteten av samhället är icke-muslimer kräver nya integrerande 

tillvägagångssätt så som en blandad personal, neutral branding, organisationsstruktur och 

extern kommunikation. Enligt Dr. Yahia Abdul-Rahman bör islamiska banker sammankoppla 

sig med konventionella banker för att sedan sammanställa en gemensam Sharia anpassad 

affärsmodell. Det skulle ge bankerna nya samarbetsområden. Acceptansen av marknadens 

lagar är den viktigaste och tydligaste aspekten som respondenterna tog upp, en hållbar 

etablering med framgång nås genom att acceptera hur samhällets utformning. Lagar och 

regler på marknader utgör kulturella skillnader marknader sinsemellan. Marquardt (1994) 

hävdar att reglerna grundar sig på kulturen. Vad det gäller kulturskillnader anser 

respondenterna inte att kulturskillnaden har en stor påverkan på etableringen i en ny marknad.  

Med hjälp av internationaliserings modeller och faktorer som karaktäriserar islamiskt 

bankväsende har vi försökt att skapa en modell som utforskar internationaliseringsprocessen 

för islamiska banker. Ur respondenternas berättelser kan vi utläsa att faktorerna som vår 

modell bygger på är relevanta faktorer som stödjs av både litteraturen och det empiriska 

resultatet. Genom empirisk data anser vi att vår modell kräver en justering. I kommande 

kapitel kommer vi att diskutera och dra slutsatsen om vilka faktorer som utforskar 

internationaliseringsprocessen för islamiska banker, vi kommer även att föra en diskussion 

kring vår modell och vilka justeringar modellen kräver.    
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6. Resultat 

 

I kapitel sex sammankopplar vi teorin med resultat där vi visar vilket resultat vi har kommit 

fram till utifrån studiens syfte. Därefter följs det av självkritik samt förslag för framtida 

forskning.

 

6.1 Resultat och diskussion 

Vilka faktorer påverkar internationaliseringen samt hur ser möjligheterna ut för en 

internationalisering av islamiska banker? 

 

I litteraturgenomgången förklaras Uppsala modellen där Johanson och Vahlne (2009) 

beskriver att marknaden är ett stort nätverk av relationer där företag är kopplade till varandra. 

Det är viktigt med insider information om den nya marknaden, där informationen är relevant 

och nödvändig för en framgångsrik internationalisering. Även Marquardt (1994) nämner att 

utlandskontakter underlättar etableringsprocessen på den nya marknaden. 

Etableringsprocessen underlättas eftersom banker med utlandskontakter förmedlar olika 

tjänster mellan varandra vilket innebär kunskapsutbyte. Samtliga respondenterna förutom Dr. 

Yahia Abdul-Rahman förklarade att de ingår i någon form av samarbete med andra banker 

dock framgick det inte med vilka banker de ingår i samarbeten, däremot svarade Sohail 

Zubairi från Dubai Islamic Bank att de har samarbeten med korrespondentbanker runt om i 

världen. Respondenterna anser att utlandskontakter är en nödvändig förutsättning för 

internationaliseringen.  

 

En annan förutsättning som vi nämner i kapitel två är fullföljande av etablering genom 

representationskontor. Ugurlu Soylu berättade att Kuveyt Türk påbörjade sin etablering på 

den tyskamarknaden genom att starta ett representationskontor, idag har banken ansökt om en 

banklicens i Tyskland. Vi kan konstatera att både nätverk och representationskontor är en 

förutsättning för en lyckad internationalisering.  
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OLI-modellen tar upp diversifiering som en drivande faktor vid internationalisering. 

Ränteförbudet inom Islam medför en diversifiering för islamiska bankers tjänster genom att 

dessa banker erbjuder räntefria tjänster och produkter. Enligt Sohail Zubairi var 

diversifieringen en av grunderna till att Dubai Islamic Bank klarade sig bättre under 

finanskrisen genom att avskilja sig från justerbar ränta samt riskfyllda placeringar. 

 

Enligt respondenterna är kunskapsöverföring en faktor som islamiska bankerna måste beakta 

vid internationalisering. Enligt respondenterna sker kunskapsöverföringen genom goda 

relationer med media, konferenser, workshops, kurser om islamiskt bankväsende samt genom 

föreläsningar och samarbeten med universiteter runt om i världen. Kunskapen om islamiskt 

bankväsende är en förutsättning för islamiska bankers internationalisering. Genom 

kunskapsöverföring om islamiskt bankväsende kommer islamiska bankers möjligheter för en 

etablering på icke- muslimska länder att öka. 

 

Ur intervjumaterialet framkom att samtliga respondenter anser att formella lagar, regler och 

informella regler är en påverkande faktor vid internationalisering. Respondenterna berättade 

att en expansion till ett icke-muslimskt samhälle kräver nya integrerande tillvägagångssätt, 

såsom en blandad personal, varumärke, genomarbetad organisationsstruktur och extern 

kommunikation.  Dr. Yahia förklarade att ett genomarbetat organisationsstruktur innebär att 

banken har goda kunskaper om den nya marknaden samt att organisationen består av 

kvalificerade bankirer, advokater och andra opinionsbildare.   

 

Samtliga respondenter ansåg att lagstiftningen är en avgörande faktor för islamiska bankernas 

expansion till ny marknad. Sohail Zubairi tydde att islamiska bankerna måste ta hänsyn till 

lagstiftningen på den nya marknaden menade även att lagstiftningen på den nya marknaden 

bör ha särskilda lagar som är anpassade för islamiska banker. Eftersom lagstiftningen i väst 

inte stödjer Sharia principer anser Sohail Zubarir att en internationalisering till västvärlden i 

dagsläget inte är möjligt. Utifrån vår tolkning anser vi att lagstiftningen är en faktor som 

bromsar upp internationaliseringsprocessen för dem islamiska bankerna.  För en expansion 

till västvärlden kräver islamiska bankerna att lagstiftningen är anpassade för islamiska banker 

vilket vi anser som inte möjligt i dagsläget.  
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Kulturella skillnaderna är en faktor som vi tar upp i vår modell om 

internationaliseringsprocesser för islamiska banker.  Kulturskillnader utgör olikheter i etik, 

språk och dylikt. Dessa skillnader kan påverka hur en verksamhet i ett visst land bedrivs 

utifrån flera aspekter, såsom politiska, sociologiska samt psykologiska. Samtliga 

respondenter anser att kulturella skillnader inte är ett problem för deras banker vid 

internationalisering.   

 

Vår studie indikerar att islamiska banker har stora möjligheter för internationalisering. 

Islamiska banksystemet bygger på som tidigare nämnt riskhantering vilket har inneburit att 

dessa banker hanterat senare tids finanskriser på ett bättre sätt. Expansionen under den 

senaste finanskrisen har varit en påskyndande faktor för islamiska bankers 

internationalisering. I kapitel två beskriver vi modellen för internationaliseringsprocessen för 

islamiska banker. Modellen innefattas av fem faktorer vilka är: Historia, Kultur, population, 

kunskapsöverföring/engagemang samt diversifiering. Modellen skapades utifrån det som vi 

anser är karaktäristiskt för en islamisk bank samt faktorer som är typiska vid 

internationalisering. Vi kan i vår slutsats konstatera att fyra av de fem faktorerna som nämnts 

i vår modell stödjs av både litteraturen och respondenterna. En faktor som vi inte var med i 

vår modell som nämndes både av respondenterna och i litteraturen är nätverk. Internationellt 

nätverk är en förutsättning för en lyckad internationalisering. Genom sitt nätverk får bankerna 

betydligt mer djupgående information om den nya marknaden. Den djupgående 

informationen är viktigt för bankerna speciellt vid ett första skedde för att anpassa sig till 

lagarna och normerna på den nya marknaden, vilket i dagsläget är ett problem för islamiska 

bankerna. Kultur är en annan faktor som inte anses som ett hinder av samtliga respondenter. 

Däremot är lagstiftningarna i de olika marknaderna det största hindret för 

internationaliseringen av islamiska banker. Kunskapsöverföring är en faktor som prioriteras 

högt av dem islamiska bankerna. Det är genom kunskapsöverföringen som intresset för 

islamiskt bankväsende trappar upp. Samtliga respondenter förklarade att de arbetar med 

kunskapsöverföringen om islamiskt bankväsende. Vi anser att vår modell tar upp de faktorer 

som krävs för att kunna förklara internationaliseringsprocessen för islamiska banker. Dock 

har vi under studiens gång kommit fram till att kultur är en faktor som kan plockas bort från 

vår modell och gå under namnet rättsystem. Lagar och regler är en faktor som islamiska 

bankerna måste beakta vid internationalisering. Det är inte alltid som lagstiftningen på den 

nya marknaden är av passande art för islamiska banker. Som tidigare nämnts är nätverk inte 
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med i vår modell. En banks internationella relationer ligger till grund för hur en bank kommer 

att lyckas med sin internationalisering. Vi anser att nätverk en faktor som skall vara med i vår 

modell. Efter ovan nämnda justeringar ser modellen ut på följande viss;   

 

 

Figur 1.6 Justerad internationaliseringsmodell för islamiska banker. 

Källa: Burak Kaya & Ines Durak 

 

6.3 Självkritik 

I vår studie har vi använts oss av kvalitativ undersökning. Vilket har inneburit att vi 

genomfört intervjuer med fem olika bankmän från fem olika islamiska banker. Tre av 

intervjuerna genomfördes per mejl medan två av intervjuerna genomfördes per telefon. Mejl 

intervjuerna har medfört en minskad trovärdighet eftersom vi under intervjun inte fick 

möjligheten till att ställa följdfrågor. Intervjufrågorna har inte kunnat diskuteras med 

respondenterna, vilket har gett oss betydligt kortare svar. Det optimala för denna typ av studie 

är att intervjuerna genomförs på plats, vilket ger en högre trovärdighet. På grund av ringa tid 

och bankernas geografiska placering var det inte möjligt för oss att genomföra intervjuerna på 

plats.  
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6.4 Förslag till framtida forskning  

I problemdiskussionen nämner vi att den kulturella klyftan mellan Islam och västvärlden har 

ökat. Under våra intervjuer förklarade respondenterna att de kulturella skillnaderna inte har 

en påverkande roll vid internationaliseringen för islamiska banker. Ett förslag till framtida 

forskning är om hur olika bank managers till konventionella banker upplever islamiska 

bankväsendet.  

Ett annat förslag till framtida forskning är islamiska bankernas expansion efter finanskrisen 

2008. Vilka faktorer är det som ligger till grund för senare tids expansion? 
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BILAGA 2 - Intervjuguide 

 

         

 

 

 

 

 

Kr is t ianstad Univers i ty  

Burak Kaya & Ines Durak  

 

Internationalization process of Islamic Banks 

 

1. How does your Bank started? (Shortly about the history of your bank)  

 

2.  In what way do you think that your bank has been affected by the financial crisis in 

2008? 

 

3. Do your bank have any cooperation with other banks in the world and how?  

 

4. If your bank have any cooperation with another bank, how has it affected you bank? How 

do you think that the cooperation will affect the internationalization of you bank?  

 

5. What kind of cultural differences do you think that your bank have compare to the rest of 

the banks and what do you see as the biggest difference between an Islamic bank and a 

conventional bank? (indicate factor / factors)  
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6. Which fact/facts do you think that makes a customer to choose your bank instead of a 

well-known conventional bank? 

 

7. Cultural differences between Islam and the West world are large. How do you think that 

your bank should proceed in an establishment in a market with big cultural differences? 

 

8. How would an establishment in Sweden affect your bank and how would you perform it? 

 

9. How does your bank work to increase the knowledge of Islamic banking system? 

 

10. Which factors do you think are important for a successful establishment of a new market 

for an Islamic Bank? Do you consider that the population has an impact?  
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BILAGA 3 – Sharia 

 

Allmänt 

Efter profeten Muhammeds död år 632 efter Kristus. spreds den islamiska läran väldigt 

snabbt vilket ledde till att det uppkom ett behov av ett mer detaljerat rättssystem än det 

rättsystem som finns i Koranen. Den detaljerade rättsystemet som uppstod är Sharia. Grunden 

för det detaljerade islamiska rättsystemet utgörs av Koranen och sunna. Koranen är den 

heliga skriften för religionen islam och sunnan är skriften som består av beskrivelser om hur 

profeten levde. 

 

Sharia anses vara grunden för det islamiska banksystemet, detta framförallt för att alla 

finansiella kontrakt måste överrensstämma med den islamiska rätten. För att få en djupare 

förståelse om det islamiska banksystemet måste man ha en uppfattning om Sharia (Ayub, 

2008). Sharia delas in i fyra grundläggande källor. Dessa grundläggande källor är med 

beaktande av dess auktoritära betydelse följande: Koranen, sunna (sed), ijma (Konsensus) 

och qiyas (analogi) och ijtihad (självständig resonemang) (Hjärpe, 2005).  Oftast översätts 

Sharia som islamisk rätt, men många forskare menar på att Sharia är ett bredare begrepp och 

symboliserar snarast en god ordning (Warde, 2000). En rättslärd som förklarar den religiösa 

lagen, Sharia, och behandlar andra teologiska frågor kallas inom islam för mufti. Frågorna 

som mutfin undersöker kan ställas av staten, instutitioner, organisationer samt enskilda 

individer. De svar som mutfin ger kallas för fatwa inom islam (Kazarian, 1993). 

 

Rättskällor 

Rättskällorna i Sharia består som tidigare nämnts av fyragrundläggande källor som delas upp 

i primära och sekundära rättskällor. Till den primära rättskällan tillhör den heliga skriften 

Koranen, sunna och hadtitherna. Till den sekundära rättskällan tillhör ijma (konsensus) och 

qiyas (analogi) vilket grundar ijtihad (Ayub, 2008). Som tidigare nämnts är det viktigt att ha 

en djupare förståelse om Sharia för att kunna förstå islamiska banksystemet. För att få en 

djupare förståelse om den islamiska rätten krävs det att ha en förståelse om de islamiska 

rättskällorna och vilka de är.  
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Primära rättskällor 

Koranen är den absolut primära rättskällan. Enligt islamisk tro är Koranen den sista heliga 

skriften som fortlever av Guds ord (Ayub, 2008). Koranen uppfattas som Guds egna ord och 

uppenbarades för profeten Muhammed under 600-talet efter Kristus. Koranen är inte 

människors egna verk och den är inte heller en tolkning av Guds vilja utan det är gud själv 

som talar till människorna i Koranen (Samuelsson, 2000).  

 

Profeten Muhammed ibn Abdallah, föddes omkring år 570 efter Kristus i staden Mecka på 

den arabiska halvön, nuvarande Saudiarabien. Muhammed var en skicklig handelsman och 

sägs ha varit analfabet (Warde, 2000). År 610 efter Kristus vid 40 års ålder började 

Muhammed få uppenbarelsen på berget Hibra utanför Mecka genom Gudssände bud, ängeln 

Gabriel som uppmuntrade Muhammed att läsa. Muhammed framställde sig själv som Guds 

sändebud (rasul allah) och som profet (nabi) men Muhammed ansåg aldrig att han var felfri 

eller gudomlig (Samuelsson, 2000). 

 

Ordet Koran kommer ursprungligen från det arabiska ordet ”qar´a” vilket betyder ”att läsa”. 

Koranen sammanställdes i skrift efter Muhammeds död år 632 efter Kristus. Koranen består 

av 114 kapitel (sura) och 6235 verser (ayat). Muhammed ville uppmana folket att läsa 

Koranen som en helhet och just därför följer inte Koranen en särskild kronologiskt eller 

ämnesvis ordning. (Hjärpe, 2005). 

 

Det som står i Koranen utgör enligt islam evig och absolut sanning. Koranen beskriver 

framförallt hur ett rättfärdigt liv bör levas med Guds ord, och ger ett dimensionellt svar på 

vad som är rätt och fel. Det är ur detta dimensionella svar det islamiska bankväsendet vuxit 

fram (Samuelsson, 2000). Den islamiska heliga skriften är den mest grundläggande källan, 

men den tar den inte upp kommersiella problem (Thomas, 2005).  

 

En annan primärkälla i Sharia är sunna och haditherna vilka innehåller en mer direkt 

vägledning för kommersiella problem.  Sunna och haditherna består av bestyrkta uttryckssätt 

och berättar profeten Muhammeds handlingar i olika situationer. Under Muhammeds liv och 

även en tid efter hans död utformades muntliga berättelser, traditioner (hadith) om hur 
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Muhammed levde sitt liv, vad han tyckte och tänkte samt hur han reagerade vid olika 

situationer. Dessa traditioner och berättelser om profeten kallas för sunna och fungerar som 

ett komplement för hur frågor som inte berörs i Koranen skall hanteras. Innebörden av sunna 

är enligt förislamisk arabiska ”sed”, men ordet fick en annan och mer specifik betydelse strax 

efter Muhammeds död vilket blev ”den accepterade seden”(Samuelsson, 2000).  

 

Berättelser och traditioner som sammankopplades med profeten Muhammed och hans 

följeslagare (sahaba) har samlats in och klassificerats i hadither. Haditherna består av 

förmedlade muntliga uttalanden av tillförlitliga personer som hävdar att de har bevittnat eller 

hört att profeten Muhammed agerat eller uttalat sig på ett visst sätt (Kazarian, 1993). 

Berättaren i en hadith skall alltid ange sin källa. Varje hadith måste föregå av en kedja av 

berättare (sanad) där varje berättare måste ange den förgående berättaren som källa. Denna 

process är en oavbruten kedja av överföring och kallas för isnad (Thomas, 2005).  

 

De mest betydelsefulla traditionssamlingarna fick sin form under 800-talet efter Kristus och 

består av profetens sedvänja(sunna) och är normgivande för varje muslim (Kazarian, 1993).  

Sunna och haditherna har en stor betydelse för den klassiska Korantolkningen.  

 

Vikten av att hålla sig till sunna är uppenbart från följande vers i den heliga Koranen: Allah 

(gud) säger: "Det du har i Allahs budbärare är ett utmärkt exempel för den som hoppas på att 

se Allah och ser till sista dagen" (Koranen 33: 21).  Nästan alla muslimer tror att lydnad order 

av den heliga profeten är nödvändigt för att vara en muslim (Ayub, 2008). Frågeställningar 

som inte kan svaras genom primära rättskällorna besvaras genom sekundära rättskällorna 

(Warde, 2000).  

  

Sekundära rättskällor 

Grundsatserna för de sekundära källorna är ijma (konsensus) och qiyas (analogi). Både ijma 

och qiyas måste baseras på primära rättskällorna ur Sharia.  
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Ijma är en allmänt erkänd praxis rörande tolkning av Koranen och sunna. För att en 

konsensus (ijma) skall uppnås krävs det att en grupp religiöst lärda personer har en och 

samma åsikt och att samstämmighet råder. När denna grupp har nått en gemensam slutsats 

anses det inom islam att slutsatsen är den korrekta och då uppnås ijma (Warde, 2000). Ijma 

kan delas in i två kategorier, där den första typen berör tolkningen av en viss vers eller ett 

visst avsnitt i Koranen eller sunna, medan den andra typen av ijma utgörs av etablerad praxis 

eller allmänt erkända förklaringar i en specifik fråga.  

 

Islamiska banksystemets utveckling är bland annat grundad på uppnådd konsensus bland 

dagens rättslärda muslimer (Kazarin, 1991). Ijma (konsensus) och qiyas (analogi) är 

accepterande verktyg för att kunna uppnå lösningar vid rättsliga beslut (Thomas, 2005). 

 

 

 


