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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att visa och jämföra hur olika banker genererar sina intäkter 

samt att redogöra för vilka skillnader det finns gällande bankernas syn på vinst. Dessutom 

kommer studien att undersöka olika faktorer för att jämföra bankernas skillnader med 

avseende på Affärsmodell. Därtill kommer studien att undersöka på vilket sätt bankerna 

genererar sin vinst och hur deras syn på vinst ser ut.  

 

Studien har genomförts genom en fallstudiemodell med flerfallsdesign där de olika fallen 

består av olika banker. Studien omfattar kvantitativ data och dess natur är generativ. De 

data som undersökts i studien består dels av bankernas årsredovisningar. Utöver detta har 

kontakter tagits med relevanta banker och intervjuer har utförts. Studiens empiriska data 

har analytiskt granskats mot tidigare forskning som funnits relevant tillsammans med 

vedertagna teorier. 

 

Studiens resultat har påvisat att det finns likheter och skillnader i hur de olika bankerna 

ser på sina intäkter och på det sätt de gör sin vinst. Alla banker har hög kostnadsandel för 

sin rörelseverksamhet som uppgår till 292.3% för Nordea, 433.1% för JAK medlemsbank 

och 703.7% för Kuveyt Türk. För samtliga banker visar studien att löne- och 

personalkostnader är den främsta anledningen. Islamiska banker gör ingen vinst på ränta 

men både Nordea och JAK medlemsbank redovisar en vinst på sin ränteverksamhet där 

kostnadsandelen för Nordea är 47.9% och för JAK medlemsbank 5.8%.  

Dessutom visade studien att både Kuveyt Türk och Nordea gör vinst på sin 

provisionsverksamhet. Studien har visat att Kuveyt Türks provisionsintäkter på 93.6% av 

bankens totala intäkter kommer från PLS-arrangemang som banken anordnar tillsammans 

med sparare och delar på den genererade vinsten på ett islamiskt acceptabelt sätt. 

Kooperativa bankers mål är inte att göra vinst men denna studie har påvisat att JAK 

medlemsbank trots sina kapitalreserver skapar vinst och där 76.8% av intäkterna kommer 

från ränteverksamhet. 

 

Studien har skapat nya frågeställningar som ytterligare kan utveckla forskningsområdet. 

En fråga som har dykt upp under studien är vilken effekt Riksbankens idag negativa 

reporänta, som har påverkan på bankernas räntor, får på konventionella bankers möjlighet 

att attrahera sparare. Kommer dess sparare att välja andra sparformer, som till exempel 

JAK medlemsbank eller islamiska banker den dag de startar i Sverige? 
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1. Inledning 
Detta kapitel innehåller bakgrunden till studien samt vad studien går ut på. Bakgrunden 

ger en generell översikt över studiens problematik som är anledningen till att denna 

studie utförs. Därefter följer diskussion kring forskningen och problemdiskussionen som 

beskriver huvudfrågorna. Avslutningen av kapitlet förklarar syftet med denna studie. 

 

I en bankrörelse ingår det betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande 

av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar 

(SFS 2004:297 2§), detta är den lagliga definitionen av en bankrörelse. I denna generella 

definition kan "en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen genom att driva bankverksamhet i vilken medlemmarna deltar 

genom att använda bankens tjänster som insättare eller på annat sätt" (SFS 1995:1570 

2§) ingå, vilket är definitionen av en medlemsbank. 

 

Bankerna har sin främsta roll som finansiell intermediär vilket innebär att de förmedlar 

överskottskapital samt transformerar kapital från kortfristig inlåning till krediter med 

längre löptid (Lay et al., 2002). Vanliga konventionella banker får sina huvudsakliga 

intäkter från ränteintäkter (Swedbank 2013; Swedbank, 2014). Ränteintäkter är de 

intäkter som kan härledas till ränta på skulder, hit räknas både kortfristiga och fordringar 

och långfristiga skulder. Bankerna får även intäkter från avgifts- och provisionsnetto 

(Nordea, 2014). Nordea AB som är en nordisk koncern, men även har viss verksamhet i 

de baltiska länderna och Ryssland, får delar av sina intäkter från övriga länder. 

Räntenettot för Retail Banking är störst i Danmark, 1 240 miljoner EUR, medan avgifts- 

och provisionsnettot är störst i Sverige med 361 miljoner EUR. De totala intäkterna är 

ungefär lika länderna mellan, 1 514 miljoner EUR för Banking Danmark och 1 528 

miljoner EUR för Banking Sverige. Resultatet för Banking Sverige är dock högre än för 

Banking Danmark, 585 miljoner EUR mot 384 miljoner EUR. 

 

För islamiska banker är det enligt islamisk lag inte tillåtet att använda räntan som verktyg 

(Erol et al., 2014; Johnes et al., 2013). JAK-medlemsbank har valt att inte använda räntan 

enligt sina stadgar där det står ”Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen genom att bedriva bankverksamhet på räntefri grund” (JAK-medlemsbank, 

2009). Det är viktigt att skilja islamiska banker från räntefria banker, speciellt för 

muslimer.  Islamiska banker definieras och baseras på den grundsyn och det värdesystem 
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som finns i islam. Detta betyder att alla transaktioner och all verksamhet ska ske enligt 

”Shariah”, islamisk lag (Abdel-Haq och Al-Omar, 1996).  

Islamiska banker kan använda sig av ”Sukuk” som kan liknas vid obligationer. ”Sukuk” 

är pluralform av ordet ”assakk” som betyder certifikat eller betalningsföreläggande 

(Nathif och Abdulkader, 2004). Utifrån IIFMs ”Sukuk Report” har det globala 

användandet av ”Sukuk” ökat mer än 100 gånger från år 2001 till år 2012, eller från 1 172 

miljoner USD år 2001 till 137 miljarder USD år 2012 (IIFM, 2013). ”Sukuk” är tillåten 

enligt islamiska lagar medan obligationer, beroende på utformning, kan vara tillåtna 

enligt islamiska lagar men oftast inte är det om de innefattar ränta i någon förutbestämd 

form (Nathif och Abdulkader, 2004). 

 

Räntefria banker betecknar ett antal instrument eller verksamheter som undviker ränta 

(Zineldin, 1990), men inte nödvändigtvis följer ”Shariah”, exempelvis JAK, Jord, Arbete, 

Kapital, som är en räntefri medlemsbank (Chan, 2008). JAK medlemsbank ägs av 

medlemmarna, dessa lånar ut sina pengar till banken utan ränta och banken erbjuder i sin 

tur sina medlemmar att låna pengar utan ränta enligt bankens egen värdegrund (JAK, 

2015). Banken finansieras med medlemmarnas inlånade kapital. 

 

För banker och övriga finansiella institut, vars näringsverksamhet är av stor betydelse för 

samhällsekonomin finns ett behov av skyddsregler som skiljer sig från övriga 

näringsverksamheters (Bjuggren, 2011). Finansiella institut och banker i Sverige måste 

följa de regler som finns i Lag om kapitaltäckning och stora exponeringar (SFS 

2006:1371). Syftet med kapitaltäckningsreglerna är att ge stabilitet till det finansiella 

systemet och skydda det kapital som investerare och sparare har anförtrott till de 

finansiella instituten enligt Bjuggren (2011). Vidare föreskriver kapitaltäckningsreglerna 

att bankerna ska kunna absorbera en del av de eventuella förluster en verksamhet gör utan 

att det enskilda institutet eller hela det finansiella systemet sätts i brygga (Afrell et al., 

1998). 

 

Intäkter regleras bland annat i Redovisningsrådets föreställningsram för utformning av 

finansiella rapporter, RR 11, Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens Allmänna Råd, 

RR 10, IAS 11 samt IAS 18 (Müllerström och Norving, 2008). I och med att 

redovisningslagstiftningen är en ramlag krävs att andra normkällor används för att 

bestämma vad som är gällande rätt enligt Artsberg (2005). För ett företag brukar intäkter 

vanligtvis ses som inflöden av tillgångar i utbyte mot utflöden av varor och tjänster påstår 
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Müllerström och Norving (2008). Genom detta, menar Westermark (1993), kan begreppet 

intäkt kopplas till vissa redovisningstekniker som tillsammans med bokföringen syftar till 

att fördela intäkter på rätt redovisningsperioder. Ett argument för periodisering är att 

intäkter och kostnader i enlighet med matchningsprincipen måste kopplas till varandra 

(Falkman, 2004). Vidare påstår Falkman (2004) att genom denna matchning av intäkter 

och kostnader ger resultaträkningen uttryck för verksamhetens möjlighet att generera 

överskott. 

 

Det nuvarande regelverket Basel III har tagits fram för att minska den verksamhetsrisk 

som bankerna i G-20 utsätt för (NYT, 2015). Basel III är en påbyggnad och ett 

förtydligande av de gamla regleringar som fanns i Basel I och Basel II (Lindbom och von 

Sydow, 2012). Enligt Lindbom och von Sydow (2012) tillkom Basel III som en följd av 

finanskrisen 2008 där större och bättre skyddsmekanismer behövdes för att dämpa eller 

förhindra framtida finansiella kriser. För att öka den finansiella stabiliteten behövde 

bankerna möjligheter att hantera likviditetsproblem på både kort och lång sikt, anser 

Lindbom och von Sydow (2012). Efter en analys av Baselkommittén, Bank for 

International Settlements eller BIS, togs dessa nya stabiliseringsåtgärder fram för att 

tillfredsställa dessa behov (Riksbanken, 2015). De viktigaste områden som Basel III 

ställer på bankerna är krav på likviditet och kapital, enligt Finansinspektionen (2015). 

 

Basel III använder ett kortsiktigt och ett långsiktigt mått på likviditet där den kortsiktiga 

likviditetsregleringen, Liquidity Coverage Ratio, LCR, ställer krav på att bankernas 

likviditetsbuffert ska vara minst lika stor som nettoutflödet kapital under 30 dagar i ett 

stressat scenario (BIS, 2015). Net Stable Funding Ratio, NSFR, är det långsiktiga måttet 

som begränsar den acceptans som får finnas på skillnader i löptid mellan skulder och 

tillgångar (Lindbom och von Sydow, 2012). Avsikten med Basel III är att den skall 

införas stegvis från år 2013 och beräknas vara klar 2019 (Riksbanken, 2015). 

 

Konventionella bankers intäktskällor kan delas upp i två delar, ränteintäkter och 

provisionsintäkter (Fingal och Fridell, 2012). För vanliga konventionella banker utgör 

ränteintäkter en viktig intäktskälla (Dalteg, 2005). 

På liknande sätt tar islamiska banker ut avgifter och provision när de har en mer aktiv part 

i avtalen och inte bara agerar som en mellanhand för medel mellan investerare och 

insättare (Zineldin, 1990). Islamiska banker genererar även intäkter genom att skapa olika 

investeringar i form av ”profit-loss-sharing”, där banken kan tillhandahålla en del av 
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investeringen tillsammans med en investerare, eller tillhandahålla hela investeringen på 

egen hand (Avais, 2011; Zineldin, 1990). En islamisk bank fungerar som en entreprenör, 

”mudarib”, när den tar emot medel från insättare och som finansiär, ”rabb-al-mal”, när 

den tillhandahåller medlen till entreprenören (Algaoud, 2001). JAK medlemsbank får 

delar av sina intäkter från provision och olika former av avgifter, men även från utlåning 

till allmänheten och från likvida medel och likviditetsreserv (JAK, 2014). 

 

1.1 Problematisering 
I mitten av varje robust ekonomi finns ett sunt banksystem (Errico och Farahbaksh, 1998) 

som är en förutsättning för en marknadsekonomi. Vanliga konventionella banker, där 

räntan som används vid sparande och låntagande, kan vara idealiskt för låntagare och 

sparare men är inte möjlig för muslimer eftersom all form av ränta är förbjuden inom 

islam (Khan, 2010). Finns det andra anledningar till varför företag inte kan, eller vill, 

använda sig av konventionella banker utan istället söker andra alternativ till finansiering? 

Enligt Rima Turk Ariss’ (2010) jämförande studie mellan islamiska och konventionella 

banker antar författaren att de olika segmenten av bankmarknad är separata och att 

kopplingar dem emellan är begränsade såvida ingen betalning av en förutbestämd avgift 

av ränta sker i processen. Genom detta antas vidare att företag oftast väljer sin bank från 

ett banksystem. Vidare skriver Ariss (2010) att konkurrensen banker och även 

banksystem emellan har ökat eftersom bankerna vill öka sin vinst. 

 

Reporäntan används av Riksbanken för att påverka inflationen, en högre reporänta från 

Riksbanken borde avspegla sig som högre utlåningsränta hos bankerna, vilket enligt 

Gottfries (2003) dämpar konsumenternas köplust och företagens investeringar som i sin 

tur kyler ned konjunkturen. Att minimera risker och därigenom minska kreditförluster är 

vad alla banker och kreditgivare vill göra (Bergström och Klasson, 2007). Bankerna vill 

ha någon form av säkerhet för de lån de beviljar, för låntagare till bostäder blir oftast 

bostaden i sig en stor del av säkerheten (Bernell och Hjort, 2013).  

Banker gör vinst på räntegapet, alltså skillnaden mellan Riksbankens reporänta och den 

ränta banken tar från dess låntagare och denna vinst är enligt Ehrenberg och Ljunggren 

(2014) rekordstor idag. Ehrenberg och Ljunggren (2014) skriver vidare att bankerna som 

företag gör stora vinster när de lånar ut kapital som de lånar från Riksbanken tillbaka till 

offentlig sektor. Liknande resonemang gör Bolmesson (2015) som konstaterar att 

bankerna idag tar ut mer vinst än tidigare och att bankens kostnader inte längre motsvarar 

de utgifter banken har. Bankerna försvarar det rekordstora räntegapet med att staten har 



 
 

5 
 

ålagt dem att bygga upp reserver inför framtida bankkriser, Bergqvist (2014) menar dock 

i sin studie att bankerna gott och väl redan har dessa reserver. Detta ställer frågan kring 

fenomenet om hur bankers intäkter beror av räntan och på vilket sätt banken kan skydda 

sig mot de risker räntan medför (Alessandri och Nelson, 2015). 

 

Förkastandet av ränta inom islamiska banker som föreskrivs i den heliga Koranen (Heliga 

Koranen 2:239) ställer frågan om vad som ersätter den mekanism räntan har i islamisk 

bankverksamhet och vilka metoder en islamisk bank istället kan använda för att locka 

investerare och sparare till sina banker istället. Samma fråga ställs av Erol, Baklaci, 

Aydogan och Tunc (2014) i deras jämförande studie mellan islamiska banker och 

västerländska banker i Turkiet. 

 

Islam förbjuder ränta men tillåter, och till och med uppmuntrar handel och vinstintresse 

som ska generera avkastning för de inblandade parterna (El-Gamal, 2000). Islamiska 

banker måste på olika sätt locka sparare och investerare till sig för att kunna investera och 

skapa en vinst åt både sig själva och åt sina sparare och investerare precis på samma sätt 

som traditionella västerländska banker måste göra (Khan, 2010). Van Greuning och Iqbal 

(2008) väcker i sin studie frågan om vilka arrangemang en islamisk bank kan använda för 

att locka investerare och sparare till sina banker. Låntagare inom islamiska banker kan 

använda ett flertal olika arrangemang för sina lån som är ”halal”, det snabbast växande 

arrangemanget är Ijarah som kan liknas vid leasing (Warde, 2000). Ett annat sätt är 

”murabaha” som i korthet innebär att bankens kund agerar som agent för banken men 

enligt ”murabaha”-kontraktet senare övertar ägandet med löfte om uppskjutna betalningar 

(Larsson och Nemati, 2008). 

 

Islamiska, konventionella och medlemsbanker konkurrerar på liknande marknader. En 

del av deras kunder söker produkter som överensstämmer med deras etiska eller religiösa 

principer medan andra kunder inte har några sådana begränsningar  (Warde, 2000). 

Några ytterligare frågor kommer att ställas om hur islamisk bankverksamhet fungerar. 

Till exempel, hur delas produktionsvinster mellan banken och företagaren i islamisk 

finansiering jämfört med räntefinansiering? Vilka är det som är mottagare av bankens 

vinst, aktieägarna eller insättarna? Vilka är insättarna för bankernas investeringar? Om 

de är de mest gynnade eller förmögna i samhället, då skulle en större vinstandel för 

banken innebära en mer ojämlik fördelning av inkomsterna. Om de inte är de mest 
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gynnade eller mest förmögna skulle en större vinstandel som tillfaller kapitalägarna 

faktiskt förbättra fördelningen av inkomster. 

 

Avramidis och Pasiouras (2014) föreslår i sin studie en modell för att kunna mäta de risker 

en bank utsätts för under ogynnsamma förhållanden. Deras studie, som behandlar 

konventionella banker, tillkom efter den efterfrågan av rigorösa processer som tidigare 

hade väckts av Eisenberg och Noe (2001) redan år 2001. Ursprunget till Eisenberg och 

Noe (2001) var den kollaps som al-Manakh-börsen i Kuwait råkade ut för år 1982. Detta 

ställer frågan om det är möjligt att mäta risker på samma sätt som Avramidis och 

Pasiouras (2014) föreslår även på islamiska banker och medlemsbanker? Vilka 

möjligheter finns det att jämföra de risker som olika banksystem ställs inför?  

 

Om det inte fanns någon osäkerhet om framtiden skulle det inte finnas någon betydelse i 

hur medel förmedlas mellan låntagare och långivare (Llewellyn, 2002), därför är en viktig 

aspekt av en banks finansiella förvaltning, oavsett banksystem, riskhantering (Zainol och 

Kassim, 2012). Denna osäkerhet och risk för islamiska banker finns inte på samma sätt 

hos konventionella banker där räntan till stor del bestämmer intäkter och utgifter. Detta 

ställer frågan vilka skillnader det finns i hur islamiska banker hanterar risk när de inte 

hanterar ränta? 

 

Akmal Hyder (2013) skriver i sin studie om ”Interest-free banking in Sweden” att ”basic 

ideologies are democracy and participation” (Hyder, 2013). Målet att uppnå en rättvis 

fördelning av inkomster och förmögenheter kan tolkas på flera sätt. Det kan ses som ett 

försök att sprida ägandet av produktiva resurser i samhället, men även som en strävan att 

förändra fördelningen av produktionsresultatet mellan arbete, entreprenörskap och kapital 

(Lewis och Algaoud, 2001). Genom att sprida resurser och kapital kan en 

multiplikatoreffekt fås, det kapital som banken lånar ut återinvesteras i samhället och 

genererar mervärde. Bao och Chang (2013) liknar detta vid synergieffekter. För JAK 

medlemsbank, och medlemsbanker generellt, är det av intresse att arbeta för ekonomisk 

frihet för enskilda och för samhället i helhet (JAK, 2015). 

Inom islam måste pengar komma till användning, de får inte ligga oanvända i ett 

bankkonto utan pengarna måste komma till nytta för samhället genom att cirkulera (Ben 

Othman och Mersni, 2014). Även genom detta synsätt kan en multiplikatoreffekt fås i 

samhället på samma sätt som Bao och Chang (2013) beskriver. Detta ställer frågan om 
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konventionella banker har samma mål, eller tillkommer synergieffekter som en följd av 

de lån banken erbjuder? 

 

Banker kan också tänkas ta på sig större risker i sina engagemang med syftet att öka sin 

lönsamhet och bli mer attraktiva på marknaden (Pricewaterhouse Coopers, 2015). 

Hur det ökade kapitalkrav som bankerna ställs inför i och med de finansiella regleringarna 

och med den rådande lågkonjunkturen som råder, kommer troligen att innebära högre 

kostnader för bankerna (Peura och Keppo, 2006). Detta väcker frågan hur detta ska gå till 

när politikerna vill att bankerna ska upprätthålla en stabil kreditgivning för att få fart på 

ekonomin samtidigt som det nya regelverket tvingar bankerna att strama åt sin utlåning 

(Peura och Keppo, 2006). Kapitaltillgångsproblemet är dock regionsberoende hävdar 

Peura och Keppo (2006). Oron i Nordamerika och tillväxtmarknaderna är mindre 

eftersom de inte är lika beroende av internationell finansiering som resterande delar av 

världen. En nordamerikansk bankregulator har beskrivit att landets banker redan har 

kapitaliserats om, men redan har uppnått 20 års högst uppmätta likviditet 

(Pricewaterhouse Coopers, 2015). 

 

Att konventionella banker idag har tvingats utöka sin verksamhet från den traditionella 

ränteverksamheten till olika nya verksamheter såsom investment-banking, 

värdepappershandel och mäkleri är något som Meslier, Tacneng och Tarazi (2014) lyfter 

fram i sin studie. Studier har visat att den vinst bankerna kan göra på den icke ränte-

baserade verksamheten är högre men till kostnad av högre risk (Stiroh, 2005; Lepetit et 

al., 2008). Hamdi (2012) påstår i sin studie att den islamiska bankverksamheten förväntas 

ha en mycket högre tillväxttakt gentemot konventionella banker mellan 2012 och 2017. 

Detta ställer frågan huruvida konventionella banker kan tänkas försöka ta 

marknadsandelar från de islamiska bankerna eller om de diversifierar i områden där de 

inte konkurrerar. Ett sätt att få insyn i en banks verksamhet är möjligheten att förlita sig 

på att bankens aktieägare och de revisorer som finns utsedda övervakar banken för dem 

(Lewis och Algaoud, 2001). Är det möjligt att få samma insyn i en räntefri medlemsbank 

eller en islamisk bank som saknar aktieägare? 

Genom olika vinst-och-förlust-delningsarrangemang, vanligtvis kallat PLS, profit-loss-

sharing, riskerar islamiska banker sitt eget satsade kapital genom investeringar (Akbar et 

al., 2012; Khan, 1986). Typen av partnerskap genom PLS är enligt Warde (2000) antingen 

av mudaraba, finansiering genom förvaltning, eller musharaka, aktieliknande långsiktiga 

arrangemang. Oavsett typ erhåller banken en avtalad del av den vinst som genereras. 



 
 

8 
 

Genom att banken riskerar sitt eget kapital borde detta rimligtvis göra att de bli mer 

försiktiga i utlånandet av kapital än traditionella västerländska banker. 

 

Frågan är om det finns signifikanta skillnader mellan banker och banksystem när det 

gäller att skapa intäkter. Saunders (1994) fann i sin studie att bankernas brister gällande 

intäktsskapande kunde vara nog så stora som deras brister gällande 

kostnadseffektiviteten. Bankernas intäkter skapas genom räntenettot och olika 

provisioner på tjänster (Larsson, 1997). Räntenettot är enligt Larsson (1997) fortfarande 

den dominerande inkomstkällan och låneräntorna har en direkt påverkan på 

räntemarginalen och därmed även vinsten. En svårighet för bankerna är att 

prisdifferentiera mellan olika risker på lån och kunna prissätta lån med låg risk gentemot 

lån med hög risk (Williams, 1992). Bankers effektivitet i Sverige brukar jämföras med 

hjälp av det så kallade I/K-talet, således relationen mellan intäkter och kostnader 

(Larsson, 1997). Enligt Larsson (1997) kan denna kvot ibland beräknas före 

kreditförluster och ibland efter och det är vidare känt att detta tal kan variera avsevärt 

banker emellan inom samma storleksklass. Larsson (1997) ställer en hypotes om större 

banker kan diversifiera sina risker bättre än mindre banker men frågar sig samtidigt om 

detta inte borde återspegla sig i ett högre I/K-tal.  

 

Mankilas (2001) studie påvisade att andelen av bankernas provisionsnetto ökade 

gentemot räntenetto av de totala nettointäkterna under 1990-talet. Banker med hög andel 

provisionsnettointäkter tenderar vidare att öka den kreditrisk som banken tar, detta är 

något som Fingal och Fridells (2012) studie visade men har även visats av tidigare studier 

(Lepetit et al., 2008). Dessa studier fann inget klart samband till detta men en tänkbar 

möjlighet skulle kunna vara att banker underprissätter kreditrisken vid ett utökat produkt- 

och tjänsteutbud (Lepetit et al., 2008; Fingal och Fridell, 2012). Således skulle en hård 

konkurrens på in- och utlåningsmarknaderna subventioneras med ökade 

provisionsintäkter menar Fingal och Fridell (2012). Detta fenomen har varit känt sedan 

tidigare studier (Stiroh, 2004; Lepetit et al., 2008; DeYoung och Roland, 2001). Detta 

ökade risktagande från banken gentemot låntagaren kan ses utifrån ett ”moral hazard 

hypothesis” i vilket låntagaren beter sig annorlunda när banken är utsatt för en större risk 

(Berger och DeYoung, 1997). 

 

Lindbom och von Sydow (2012) ställer frågan om Europas skulder kan vara en anledning 

till att många av de banker som är operativa på marknaden helt eller delvis kan ha stängts 
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ute från finansieringsmarknaden. Collins, Shackelford och Whalen (1995) argumenterade 

för att ekonomiska problem kan ge en ökad efterfrågan på kapital och att denna 

efterfrågan kunde komma som en konsekvens av minskad kapitaltäckningsgrad. Genom 

denna problematik torde bankernas nettovinst bli lägre vilket i sin tur skulle generera 

mindre nytt kapital via balanserade vinstmedel (Lindbom och von Sydow, 2012). Collins 

et al. (1995) hävdar vidare att ekonomiska problem kan öka bankens kapitalkostnad vilket 

i sin tur kan påverka deras förmåga att utfärda nyemissioner. Vilken påverkan kan detta 

ha på bankernas önskan att investera där de får bäst avkastning i förhållande till risk 

(Pricewaterhouse Coopers, 2015) i förhållande till de utökade regleringar som banken 

ställs inför (Lindbom och von Sydow, 2012)? 

 

Att mäta vinst kan göras på olika sätt, Kosmidou, Tanna och Pasiouras (2005) studie 

undersökte vad som påverkar bankens lönsamhet. Faktorer som bankers kostnad i relation 

till intäkter, kapitaltäckning, likviditet och kreditförlustreserver var i hög grad bidragande 

till bankens lönsamhet (Kosmidou et al., 2005). Liknande resultat kom Pasiouras och 

Kosmidou (2007) fram till när de i sin studie fann att även kapitaltäckningsgrad, kostnads-

intäktsrelation, kortfristig finansiering, bankens storlek, lån till kunder alla var betydande 

variabler för bankens effektivitet och förmåga att göra vinst. I denna studie framkom även 

att ökade kostnader för banken minskade dess marginal och vinst (Pasiouras och 

Kosmidou, 2007). I den studie Focarelli, Panetta och Salleo (2003) utförde forskade de i 

anledningar till att banker slås ihop. Studien kom fram till att en av anledningarna var att 

de ville minska sina totala kostnader genom minskade personalkostnader men att 

kostnaderna inte hade minskat för den hopslagna banken (Focarelli et al., 2003).  

 

För alla bolag är det viktigt att göra vinst på sin verksamhet, och helst så stor vinst som 

möjligt. Detta har studerats av Ben Othman och Mersni (2014) genom att analysera hur 

banker kan minska sina kreditförluster. För konventionella banker syns denna vinst i 

årsbokslutet och har ökat markant de senaste åren (Hållö, 2014). Men räknar JAK 

medlemsbank vinst på samma sätt sett till den lagliga definitionen av en medlemsbank, 

och på vilket sätt räknar en islamisk bank vinst som är rätt ur islamiskt perspektiv?  

Johnes, Izzeldin och Pappas (2013) frågar även de i sin jämförande studie mellan 

islamiska och konventionella banker om det ens är möjligt att jämföra dessa olika 

banksystem eftersom bankerna har så olika syften när de skriver ”the objectives of the 

two banking systems differ so much that such a comparison is invalid” (Johnes et al., 

2013). Ovanstående resonemang väcker frågan om vilka dessa syften är och på vilket sätt 
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de gör en adekvat jämförelse mellan olika banksystem svår att göra? Erol, Baklaci, 

Aydogan och Tunc (2014) ser däremot inga problem att jämföra konventionella och 

islamiska banker i Turkiet i sin studie. Som anledning till detta skriver de att ”this 

comparison is much more distinctive and significant in Turkey when compared to other 

countries, as Turkey stands as a model for the world in interest-free banking system” 

(Erol et al., 2014). Att jämföra olika banksystem är således inte helt trivialt men på vilket 

sätt kan de jämföras? 

 

Denna diskussion leder fram till ett antal forskningsfrågor som studien ska försöka 

besvara. 

 

1.2 Forskningsfrågor och syfte 
 

 På vilket sätt skapar olika typer av banker sina intäkter?  

 Vilken syn har olika banker på vinstintresse och på vilket sätt kan de generera 

avkastning för alla inblandade parter?  

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan islamiska banker, räntefria banker 

och traditionella banker när det gäller intäkter och vinst? 

Syftet med studien är att visa och jämföra hur olika banker kan generera sina intäkter, 

samt redogöra för hur deras syn på vinst skiljer sig från de konventionella bankernas. 

Jämförelser används för att visa vilka likheter och skillnader det finns mellan traditionella 

banker, islamiska banker och specialfallet JAK-medlemsbank.  

 

1.3 Avgränsning 
Studien har valts att avgränsas till att undersöka tre stycken banker, en islamisk, en 

konventionell samt en räntefri bank under ett räkenskapsår 2013. Som konventionell bank 

har Moderföretaget Nordea Bank AB valts, som räntefri bank har JAK medlemsbank i 

Sverige valts. Den islamiska bank som valts för studien är Kuveyt Türk i Turkiet eftersom 

islamiska banker i Sverige saknas. Som underlag för empiriskt material kommer 

bankernas årsredovisningar för 2013 att användas. 
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1.4 Disposition 
Denna studie kommer att följa nedanstående disposition  
 

 
     

          Metod 

Kapitlet presenterar fallstudien och hur de 

olika fallen valts för denna studie, men 

även den metod som använts i studien 

tillsammans med en beskrivning av 

forskningsmetodik. 

 

      Teoretisk 

    referensram 
 

  

 
 

Kapitlet behandlar studiens referensram. 

Referensramen är uppdelad teoretiskt och 

praktiskt i kapitlet som även innehåller en 

del om hur de olika typerna av banker får 

sina intäkter. 

 

   Empiri och 

       Analys 

 

Här redogörs studiens undersöknings- 

material och studiens teoretiska delar kan 

tillämpas. Kapitlet innehåller även 

jämförelser mellan årsredovisningarna. 

 

 

 

      Diskussion  

 

 
 

Detta kapitel kopplar samman studiens 

syfte och forskningsfrågor med det 

empiriska och analytiska utfall som 

framkommit 

 

 

        Slutsats 

 

 

 

I detta kapitel sammanfattas studiens olika 

delar för att dra slutsatser Sist i studien 

kommer författarens reflektion och tankar 

att återspeglas. 

 
Figur 1 - Studiens disposition 
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2. Metod 
Kapitlet presenterar fallstudien och hur de olika fallen har valts i denna studie. Kapitlet 

beskriver även den metod som använts i denna studie tillsammans med en beskrivning av 

forskningsmetodik och empiri. Som avslutning diskuteras hur källor kan användas 

tillsammans med källkritik 

 

2.1 Forskningsmetodik och forskningstradition  
En fallstudie är enligt Yin (1994) en empirisk beskrivning av speciella aspekter av ett 

fenomen normalt baserad på ett flertal datakällor. En annan viktig aspekt gällande 

fallstudie är att skapa trovärdighet kring studien (Lincoln och Guba, 1985). Inom 

företagsekonomisk forskning får fallstudieundersökningar ofta fungera som kriterium 

eftersom de kan skapa stark tilltro till trovärdigheten i kausala slutsatser (Bryman och 

Bell, 2011). En kvantitativ forskningsstrategi innebär att insamlad information görs 

kvantifierbart till någon form av numerisk data (Sandelin, 2012). Statistiska metoder 

används sen för att analysera det kvantifierade datat (Bryman och Bell, 2005). Kvalitativ 

forskningsstrategi fokuserar däremot på kvalitativ data som kan samlas in genom 

intervjuer, observationer eller dokumentstudier och kan enligt Bryman och Bell (2005) 

anses vara interpretativ eller tolkningsinriktad. 

För denna studie har en fallstudiemodell valts med flerfallsdesign där de olika fallen 

kommer från olika banksystem, detta stämmer överens med den beskrivning av fallstudie 

som Yin (1994) ger.  

 

Den relation som finns mellan filosofi och samhällsvetenskap har diskuterats i många 

tidiga studier, exempelvis Mason och Mitroff (1973), Robertson (1974), Keat och Urry 

(1975) och Benton (1977), för att nämna några. Tidigare hade ingen nämnvärd forskning 

behandlat en relation till samhällsvetenskapen (Hopper och Powell, 1985). En första 

ansats att granska och gruppera redovisningsteori med avseende på organisationella och 

sociala aspekter togs fram av Burrell och Morgan (1979). De fyra paradigmer som Burrell 

och Morgan tog fram i sin studie var ”The Funcionalist Paradigm”, ”The Interpretive 

Paradigm”, ”The Radical Humanist Paradigm” och ”The Radical Structuralist Paradigm”, 

se Figur 2. 
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Figur 2 - Burrell och Morgans fyra paradigmer 

 

Burrell och Morgan (1979) byggde sin klassificering genom att sammankoppla de olika 

vetenskaperna om samhällsvetenskap och samhällskunskap eller ”the nature of social 

science” och ”the nature of society”. 

Utifrån den modell Burrell och Morgan (1979) hade tagit fram i sin bok Sociological 

Paradigms and Organisational Analysis gjorde Hopper och Powell (1985) en indelning 

av den forskning som görs på redovisning i tre olika kategorier, ”Interpretive research”, 

”Critical accounting research” och ”Mainstream accounting research”, se Figur 3. 

 

 

Figur 3 - Hopper och Powells tre kategorier 

 

Hopper och Powells (1985) modell förklarar de två vetenskaperna som sammankopplades 

av Burrell och Morgan på varsin axel där ”the nature of social science” går från 

”Subjectivism” till ”Objectivism och ”the nature of science” går från ”Regulation” till 

”Radical change” (Hopper och Powell, 1985). 

Burrell och Morgans ”Functionalist” paradigm har en objektiv synvinkel på 

ämnesområdet och kännetecknas av en angelägenhet att förklara sociala frågor utifrån en 
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ståndpunkt som är realistisk, positivistisk, deterministisk och lagenlig enligt Burrell och 

Morgan (1979). ”Mainstream accounting research” visar enligt Hopper och Powell 

(1985) en objektiv bild av samhället och ett intresse för redovisningens funktion. På 

samma sätt har forskare i denna kategori en positiv forskningsmetod och använder sig 

gärna av empiriska observationer där teori och empiri anses vara oberoende av varandra, 

enligt Ryan, Beattie, Scapens och Theobald (2002). Forskaren vill sätta sina mål innan 

strategiska metoder och implementationer väljs enligt Chua (1986) ”goals are set prior 

to the choice and implementation of strategic action” (Chua, 1986) men även generalisera 

forskningens resultat och passar därför en kvantitativ metod. 

 

Hopper och Powell (1985) förklarar ”Interpretive research”, eller tolkande forskning, som 

”interpretive ideas on socially created realities”. Den forskning som klassificeras som 

tolkande skapar sin verklighet utifrån mänskliga interaktioner (Ryan et al., 2002). Den 

har vidare ett subjektivt förhållningssätt till analysen och försöker skapa en förståelse för 

vardagens sociala karaktär (Burrell och Morgan, 1979). Enligt Hopper och Powell (1985) 

använder pluralistiska studier ofta en tolkande metod. 

 

Den största skillnad Burrell och Morgan (1979) såg mellan ”radical humanist paradigm” 

och ”radical structuralist paradigm” var att forskare inom den humanistiska kategorin 

hade en objektiv synvinkel medan forskare i den strukturella hade en subjektiv. ”radical 

humanist paradigm” har enligt Burrell och Morgan (1979) mycket gemensamt med 

”interpretive research” när de skriver ”it views the social world from a perspective which 

tends to be nominalist, anti-positivist, voluntarist and ideographic”, medan den stora 

skillnaden är det radikala att störta eller överskrida de sociala arrangemang som finns i 

samhället (Burrell och Morgan, 1979). 

Det funktionalistiska paradigmet har på samma sätt stora likheter med ”radical 

structuralist paradigm” genom att närma sig frågor på ett realistiskt, positivt, 

deterministisk och lagenligt sätt (Burrell och Morgan, 1979). 

Hopper och Powell (1985) konstaterade likheter mellan dessa två begrepp och slog ihop 

dem till ”critical accounting research”. De förändringar och den historiska utveckling 

som skett var enligt Ryan et al. (2002) det som skulle ge kunskap till ”Critical accounting 

research”. 

Denna studie försöker svara på frågor där målen var satta innan metoder och 

implementation valdes. Sett till detta kan denna studie kategoriseras som ”functionalist” 
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enligt Burrell och Morgan eller som ”Mainstream accounting research” enligt Hopper 

och Powell. 

 
 

2.2 Fallstudie 
Det finns likheter mellan kvantitativ och kvalitativ forskning eftersom båda är inriktade 

på att besvara sina forskningsfrågor, enligt Bryman och Bell (2005). Både kvantitativ som 

kvalitativ forskning argumenterar för vikten av transparens och vill även koppla sin 

dataanalys till befintlig forskningslitteratur och ta hänsyn till felaktigheter eller bias. Båda 

metoderna kan fungera som arbetsredskap som till olika grad kan använda sig av olika 

metodiska principer och det går även att med fördel kombinera kvantitativa och 

kvalitativa element i en och samma undersökning (Holme och Solvang, 1986). 

Enligt Bryman och Bell (2005) är kvantitativ forskning mer inriktad mot siffror medan 

kvalitativ forskning kan sägas vara inriktad mot ord. Denna studies syfte är bland annat 

att undersöka hur banker genererar intäkter och hur de genererar sin vinst, sett till detta 

lämpar sig en kvantitativ metod bäst.  

 

Shavelston och Townes (2002) hävdar att fallstudier endast passar under den 

undersökande fasen av undersökningen. I den deskriptiva fasen passar det sig att ha 

surveystudier och livsberättelser, anser Yin (1994) och detta är det enda som passar i den 

kausala eller förklarande fasen. Utifrån detta hierarkiska synsätt förstärks inställningen 

att fallstudier endast kan utgöra en del av en inledande, eller preliminär, del av 

forskningen och inte lämpar sig till att beskriva eller pröva hypoteser eller propositioner 

(Morris och Wood, 1991). Ett sådant hierarkiskt synsätt kan dock ifrågasättas som det 

enda alternativet till forskning, explorativa och utforskande ändamål med fallstudier har 

alltid förekommit. För historiker har formulerandet av kausala förklaringar länge varit en 

viktig fråga och fallstudier är på ett liknande sätt mer betydelsefulla än bara för en 

explorativ strategi (Yin, 2007). Enligt Robert Yin har några av de mest berömda 

fallstudierna varit både förklarande och deskriptiva, exempelvis Allison och Zelikows 

Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (1999) och Secret Corner 

Society av William Whyte (1943). 

 

Forskning inom fallstudier kan inbegripa både enkla, enfalls, och multipla fallstudier, 

flerfallstudier. Det har gjorts försöka att skilja på dessa olika angreppssätt, till exempel 

Agranoff och Radin (1991), George och Bennett (1979) och Lijphart (1975), men båda 

angreppssätten är i grund och botten två varianter av en och samma fallstudiedesign. 
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Fallstudier kan enligt Yin (2007) omfatta och till och med vara begränsade till kvantitativa 

data, men skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ information behöver inte betyda att 

det är någon skillnad i de olika strategierna. Yin (2007) hävdar vidare att vissa 

undersökningar inte bygger på kvantitativ information utan på kvalitativ information. 

Denna studie är till sin natur generativ, den är inte utformad att pröva någon hypotes och 

inte heller för att skapa någon ny teori eller hypotes. Ett av dess syften är att försöka 

förklara vilka skillnader som finns mellan olika banksystem men även att försöka förstå 

vad som får investerare att välja andra bankalternativ än de traditionella västerländska. 

Utifrån detta har fallstudien valts som metod för denna studie. Davis (1972) skrev ”some 

topics are not amenable to hypotheses statements” (Davis, 1972) och på detta sätt har 

även ämnet för denna studie uppfattats. 

Syftet med reliabilitet är att minimera alla fel som kan uppkomma i en undersökning, 

detta gäller oavsett vilken metod forskaren valt. För fallstudier är det viktigt att 

dokumentera tillvägagångssättet så konkret att det blir möjligt för andra forskare att 

upprepa en tidigare fallstudie (Yin, 2007). Att göra många steg så operationella som 

möjligt, och att vara så noggrann som möjligt, är ett generellt sätt att hantera 

reliabilitetsproblemet. Skillnaden mellan enfallsdesign och flerfallsdesign är viktig när 

fallstudier utformas, en flerfallsdesign har flera tydliga för- och nackdelar i jämförelse 

med en enfallsdesign (Yin, 2007). De resultat och belägg som kan fås från multipla fall 

kan anses vara mer övertygande, och flerfallsstudien kan därför betraktas som mer robust 

(Herriot och Firestone, 1983). Varje fall inom en flerfallsstudie ska ha ett specifikt syfte 

inom ramen för hela studien. 

Analytisk generalisering går att använda oberoende av om fallstudien är en enfalls- eller 

flerfallsdesign (Yin, 2007). Om fallen, eller fallet, i en fallstudie inte utgör några 

samplingsenheter är det, enligt Yin (2007), ett misstag av forskaren att använda statistisk 

generalisering utan då lämpar sig analytisk generalisering bättre. Vid analytisk 

generalisering används en redan utvecklad mall för att jämföra resultat från en fallstudie. 

 

2.3 Val av fall 
För denna studie har ett extremt och unikt fall valts med JAK-medlemsbank som saknar 

motsvarigheter inom bankväsendet i Sverige idag. I Sverige finns Ekobanken som även 

den är en medlemsbank som har stora likheter med JAK-medlemsbank. En stor skillnad 

är dock att Ekobanken valt att använda ränta för sina medlemmar. Ekobanken påstår sig 

vara helt transparenta och skriver själva ”Alla lån och krediter till verksamheter och 

företag publiceras minst en gång per år” (Ekobanken, 2014). Ekobanken tar ett 
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ekologiskt, socialt och kulturellt ansvar och har följande förhållningssätt när de lånar ut 

pengar ”Pengarna i banken placeras så att samhället blir mera ekologiskt, socialt, 

kulturellt och ekonomiskt hållbart. Vi ger huvudsakligen lån till verksamheter som skapar 

ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde”. Men för denna studie har JAK-

medlemsbank valts eftersom den har fler medlemmar och större omsättning, och sist men 

inte minst använder de sig inte av ränta vid ut- eller inlåning. 

Som referensbank för konventionella banker har Nordea valts. En av anledningarna till 

att Nordea valdes var att Nordeas intäkter och kostnader var grupperade i 

årsredovisningen på liknande sätt som JAK medlemsbank som hade valts som räntefri 

medlemsbank. Årsredovisningen för andra banker som undersöktes initialt för studien 

visade sig ha större skillnader i hur intäkter och kostnader presenterades gentemot JAK 

medlemsbank och ansågs därför inte vara enkelt jämförbara. 

Som exempel på en islamisk bank valdes Kuveyt Türk från Turkiet. För studien togs 

kontakt med ett flertal islamiska banker som inte gav någon relevant information. Detta 

är en anledning till att Kuveyt Türk valdes, dessutom visade sig Kuveyt Türks 

årsredovisning vara liknande JAK medlemsbanks och Nordeas beträffande gruppering av 

intäkter och kostnader. Ytterligare en anledning är att Erol, Baklaci, Aydogan och Tunc 

(2014) i sin studie jämförde både inhemska och utländska konventionella med islamiska 

banker i just Turkiet. Vidare påstår Erol et al. (2014) att den turkiska banksektorn är 

baserad på den västerländska banksektorn där konventionella banker är dominerande. 

 

Mycket av den litteratur som finns om forskningsmetodik fokuserar oftast på frågan om 

vad som är sund och riktig forskningsdesign, om hur hypoteser konstrueras och prövas 

samt hur resultaten sen analyseras och kritiseras. Litteraturen om metodik däremot har 

oftast fokuserat på regler för hur konkurrerande metoder ska utvärderas, hur en sund och 

bra forskning ska avgränsas från en dålig form av forskning, men även i vissa fall en 

kritisk analys av argument. Ett område som tydligt anknyter metodik med metod är den 

kritiska analysen av litteratur (Ryan et al., 2002). 

Det som kännetecknar akademisk litteratur är den litteratur och de avhandlingar som 

skapas, Latour och Woolgar (1979) hävdar att det viktigaste målet för den akademiska 

världen är att generera forskningspublikationer. 

Som undersökningsmaterial har årsredovisningar från de olika typerna av banker valts. 

Som tidigare nämnts saknas idag islamiska banker i Sverige, av denna anledning valdes 

Kuveyt Türk som är en utländsk islamisk bank. Vid tiden för denna studie var den senaste 

publicerade årsredovisningen för Kuveyt Türk från 2013. För att jämförelsen skulle bli 
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adekvat valdes årsredovisningar för de övriga bankerna även från år 2013 trots att de 

redan hade publicerat sina årsredovisning från 2014 

 

2.4 Källkritik 
En källa är, enligt Rolf Torstendahl (1966), ”en skrift som åberopas för en viss uppgift 

och som utgör grunden för denna uppgifts auktoritet” (Torstendahl, 1966). Källkritik 

däremot innebär huvudsakligen intellektuell analys av givna fakta eller de källor som 

används (Thurén, 2013). Källor förmedlar budskap och informationen kan förmedlas kan 

se ut på olika sätt, källor är antingen normativa eller kognitiva (Holme och Solvang, 

1986). Normativa källor är värderande om de inriktas mot det förgångna men 

målinriktade om de istället är inriktade mot framtiden (Holme och Solvang, 1986). 

Kognitiva källor däremot, är berättande om de är inriktade mot det förgångna är de 

beskrivande medan de är förutsägande om de är inriktade mot framtiden (Holme och 

Solvang, 1986). 

För att bestämma hur värdefull en källa är för en frågeställning beror enligt Dahl (1966) 

på hur ”nära eller hur direkt källan är kopplad till en bestämd situation och i vilken 

utsträckning källan på ett trovärdigt sätt kan belysa centrala faktorer i denna situation” 

(Dahl, 1966). Svaret på de frågorna kommer att bestämma om och hur det går att använda 

olika källor men även svara på vilken trovärdighet källan har. Analysen av trovärdigheten 

har både en inre och en yttre analys, den yttre analysen görs för att kunna jämföra denna 

källinformation med informationen från andra källor.  

 

Källkritiken ska bedöma vilken sanningshalt som finns i den information som används, 

källkritiken är en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant eller sannolikt 

(Thurén, 2013). Validitet och reliabilitet är begrepp som är viktiga i all form av forskning, 

idag kommer stora delar av information inte från bibliotek och skriven litteratur utan från 

digitala källor (Smallbone och Quinton, 2004). Dessa digitala källor måste granskas på 

ett lika kritiskt sätt vid användning. De källor, främst som böcker och artiklar, som 

använts till denna studie har granskats och analyserats på ett kritiskt sätt. Påståenden och 

information som hämtats från dessa källor har jämförts med andra källor och utifrån detta 

bedömts såsom trovärdiga. Till denna studie har till stor del böcker använts som källor, 

stora delar av denna litteratur har granskats kritiskt från det att de publicerades. 

Ytterligare ett problem är att avgöra till vilken grad resultat och information från böcker 

och artiklar kan appliceras i ett annat sammanhang (Vogt och Johnson, 2011). 

 



 
 

19 
 

Denna studie använder primärdata i form av årsredovisningar från de i studien ingående 

bankerna genom en kvantitativ metod. Bankernas årsredovisningar kan betraktas som 

säkra och trovärdiga då de ingående räkenskaperna har granskats av utomstående 

revisorer. Kuveyt Türks rapport är granskad av DeLoitte Touche Tohmatsu Limited, 

Nordeas rapport är granskad av KPMG AB och JAK medlemsbanks rapport är granskad 

av Ernst & Young. Alla dessa revisionsbyråer är stora bolag och experter inom sitt område 

och innehållet i de rapporter de producerar är av största vikt för bolagets rykte och 

framtid. Utöver detta utför samtliga i studien ingående banker internrevision av dels 

lekmannarevisorer men även auktoriserade revisorer. Årsredovisningarna som denna 

studie baseras på utgör kvantitativ data som anses reliabel, trots detta kan 

årsredovisningarna innehålla felaktigheter, men denna risk bedöms utifrån tidigare 

resonemang ha liten betydelse.  

 

Det finns en mängd litteratur som beskriver grunderna inom islamiskt bankväsende och 

vilka regler och bestämmelser den lyder under, samt på vilket sätt den heliga Koranen 

begränsar och bestämmer på vilket sätt det är tillåtet att agera. Litteratur som har 

räkneexempel på hur mycket ett lån kostar eller vad en investerare kan förväntas erhålla 

i olika mudaraba eller musharaka-kontrakt saknas dock eftersom dessa kan variera 

islamiska banker, och även länder, emellan. Till denna studie har ett flertal olika böcker 

och studier använts, många av studierna har endast använts till en del för att förklara, och 

styrka, delar i denna studie.  

För övrig litteratur har refererande källor granskats, de fakta som använts i studien har 

jämfört genom en yttre analys mot övrig litteratur så långt det varit möjligt. Studien har 

även försökt använda primärkällor före sekundärkällor där det varit möjligt.   

 

För JAK medlemsbank finns ett antal studier där bland annat Mark Burtons (2008) studie 

har använts i denna studie. Det avstånd som finns mellan källan och den ursprungliga 

situationen är viktigt att klargöra för att bestämma trovärdigheten, generellt sett är de 

källor som är närmare situationen att betrakta som mer trovärdiga (Holme och Solvang, 

1986). Vidare är det enligt Holme och Solvang (1986) bättre att föredra äldre källor 

framför yngre. Primärkällor är även att föredra framför sekundärkällor eftersom 

sekundärkällorna oftast förlitar sig på primärkällorna. 
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Till denna studie kommer primärkällor i form av årsredovisningar att användas vid 

analyser. Dessa anses vara reliabla och pålitliga källor som lämpar sig för fallstudier och 

den kvantitativa metod som valts. 

Till detta kommer tidigare forskning i form av studier och böcker att användas som 

sekundärkällor. Studien kommer att analysera och undersöka sekundärkällor som ligger 

så nära primärkällor som möjligt. 

 

3. Referensram 
Detta kapitel kommer att behandla studiens aktuella referensram. Referensramen är 

uppdelad i en teoretisk del som beskriver de bakomliggande teorierna för redovisning 

samt en praktisk del som beskriver teorierna för de i studien ingående banksystemen. 

Utöver detta finns i kapitlet en generell teoridel om ekonomistyrning och organisationer 

samt en del om den tidigare forskning som gjorts inom studien. 

 

3.1 Praktisk referensram 
Denna del innehåller studiens praktiska referensram. Uppdelningen är gjord efter de olika 

banksystem som studien behandlar. Kapitlet börjar med en del om islamiska banker där 

de regler och bestämmelser som gäller för islamiska bank behandlas. Efter det följer en 

del om generella lagar som gäller för konventionella banker men även alla verksamma 

banker i Sverige. Kapitlet avslutas med en del om JAK-medlemsbank där de lagar och 

speciella regler som gäller för medlemsbanker och JAK-medlemsbank beskrivs. 

3.1.1 Islamiska banker 

Förbudet mot räntan, men även andra krav som sätts på både banker, privatpersoner och 

företag (Errico och Farahbaksh, 1998) har gjort att andra former av banker har utformats 

inom islam. En förutbestämd avkastning till kapitalägare eller finansiärer är förbjuden 

oavsett om det gäller räntor eller fasta förutbestämda belopp (Khan, 1986). Eftersom 

islamiska banker inte kan använda sig av räntan som en form av betalning för tjänsten att 

låna ut pengar måste de hantera risken med att låna ut pengar till privatpersoner och 

företag på ett annorlunda sätt än konventionella banker (Ariss, 2010). Det otillåtna inom 

islam är den garanterade räntan som är överenskommen på förhand, även om denna anges 

som ett fixt belopp (Khan, 1986), om avkastningen däremot inte är känd i förväg är det 

tillåtet enligt islam. För att en islamisk bank ska kunna fungera ekonomiskt och kunna ge 

någon form av vinst till sina ägare måste räntan ersättas med någonting annat som kan 

ersätta räntan (Ariss, 2010). 
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Från Islams början skapade muslimerna ett finansiellt system utan ränta som fungerade 

mycket bra under islams expansion och flera århundraden därefter (Umer Chapra och 

Khan, 2000). När den ekonomiska balansen flyttades över till västerlandet ökade de 

västerländska bankernas dominans. Islamisk bankverksamhet började ta fart 

internationellt i efterdyningarna av det oljeembargo som OAPEC, OPEC plus Egypten, 

Syrien och Tunisien, proklamerade 1973 och de effekter som detta fick till följd (Moore, 

1997; Wilson, 1997). 

 

Finanskrisen 2008 ledde till svårigheter för många konventionella banker över hela 

världen, däremot blev islamiska banker i stort sett opåverkade av denna kris (Willison, 

2009; Yılmaz, 2009). Islamiska bankers drift är reglerad av de regler och påbud som finns 

i ”Shariah”, de islamiska lagarna (Warde, 2000). Dessa lagar förbjöd investeringar i den 

typ av finansiella produkter som påverkade konventionella banker negativt och som var 

bidragande orsaker till krisen (Maher och Dridi, 2010). 

 

Till följd av detta har de värden som finns inom islamisk finansiering börjat tilltala 

västerländska investerare som blivit desillusionerade med konventionella bankers praxis 

(Dusuki och Abdullah, 2007). Efter denna kris har antalet islamiska banker ökat över hela 

världen, och de är inte längre begränsade till traditionellt muslimska regioner (Dusuki och 

Abdullah, 2007; Hyder, 2013). Det finns i dagsläget fler än 300 islamiska finansiella 

institutioner i över 70 länder (Johnes et al., 2013). En uppskattning är att islamiska banker 

kan komma att användas av upp till 40 % av det totala samlade kapitalet hos den 

muslimska populationen över hela världen (Zaher, 2001). 

 

Denna framgång för islamiska banker i förhållande till konventionella västerländska 

banker i en makroekonomisk miljö står dock i kontrast till förväntningarna på prestanda, 

eller teknisk effektivitet, i ett mikroekonomiskt sammanhang (Johnes et al., 2013). 

Islamiska banker förväntas ha en lägre teknisk effektivitet än motsvarande konventionella 

banker av olika skäl (Johnes et al., 2013). För det första innebär en strikt tolkning av de 

regler som finns i Koranen och ”Shariah” att islamiska bankprodukter ofta blir 

skräddarsydda och med detta följer ofta ökade driftskostnader (Archer et al., 1998). 

Vidare är islamiska banker oftast små i jämförelse med konventionella banker (Umer 

Chapra, 2007) och det finns belägg för att den tekniska effektiviteten ökar med storleken 

på banksektorn (Miller och Noulas, 1996) (Abdul-Majid et al., 2005; Chen, Huang och 
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Sun, 2005; Drake, Hall och Simper, 2006). Vidare är islamiska banker oftast inhemskt 

ägda och det finns belägg som stöder påståendet att utlandsägda banker ofta är mer 

tekniskt effektiva än sina inhemskt ägda motsvarande banker (Sturm och Williams, 2004; 

Matthews och Ismail, 2006). 

Vinst- och förlustdelning inom islam grundar sig på principen för mudaraba (Sarker, 

1999) där kapitalägaren tillhandahåller entreprenören eller den som använder kapitalet 

för produktion eller aktivitet under förutsättning att eventuella vinster som genereras 

kommer att delas mellan dem (Sarker, 1999). Lewis och Algaoud (2001) hävdar att PLS-

finansiering generellt sett kommer att ge en hög total avkastning på en artificiellt låg 

kostnad för kapital. Farook, Hassan och Clinch (2014) har i sin studie kommit fram till 

majoriteten av insättarnas medel i islamiska banker avsätts i PLS-konton där medlen 

används till mudaraba-baserade projekt där banken och insättarna sedan delar på vinsten. 

En fördel med PLS-finansiering är enligt Cihak och Hesse (2008) att kreditrisken flyttas 

från banken till deras investerare samtidigt som den totala risken ökar i bankernas 

balansräkning på tillgångssidan. Vidare reflekterar Cihak och Hesse (2008) över 

betydelsen av operationell risk och den komplexitet som finns i administrationen av PLS-

arrangemanget, utöver detta har islamiska banker ofta begränsade rättsliga medel för att 

kunna styra sina entreprenörer och agenter inom dessa arrangemang. 

Placeringsinsättningar i islamiska banker garanterar inte bibehållet kapitalvärde eller 

någon avkastning, detta kan i sin tur öka risken för ”moral hazard” som skapar incitament 

för ökat risktagande och att driva arrangemang utan tillräckligt bakomliggande kapital 

(Cihak och Hesse, 2008). 

 

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, AAOIFI, 

bildades år 1990 och var ursprungligen ett privat standardiseringsorgan som grundades 

av islamiska banker och andra berörda parter (Vinnicombe, 2010). Syftet var att utarbeta 

och senare offentliggöra standarder för hur redovisning och styrning inom islamiska 

finansiella institutioner skulle fungera (Vinnicombe, 2010) och dessa standarder skulle 

bygga på de regler som finns inom ”Shariah”. Standarder för hur revision skulle utföras 

utarbetades senare av AAOIFI. 

De islamiska bankerna tog detta initiativ till självreglering av deras finansiella 

rapportering av rädsla att olika tillsynsmyndigheter inom de länder där de agerade annars 

kunde ingripa med mandat som strider mot ”Shariah” (Karim, 2001). 
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De uttalanden och standarder som AAOIFI ger ut är avsedda att tjäna islamiska banker i 

alla de olika länder i vilka de är verksamma (Vinnicombe, 2010). Men precis som IASC, 

International Accounting Standards Committe, har AAOFI ingen makt att genomdriva 

sina krav (Karim, 1995). Men eftersom islamiska banker främst fungerar i statsdrivna 

ekonomier so kommer AAOIFI att vilja genomföra de standarder som de utfärdar i 

samarbete med olika nationella bankregulatorer (Karim, 2001). 

 

Från ett praktiskt perspektiv definierar islamisk Bank och Finans, IBF som ett system som 

fäster på följande fyra principer (El Hawary et al., 2004): 

1. Riskdelning, villkoren för finansiella transaktioner måste återspegla en 

symmetrisk risk/avkastning/fördelning mellan varje deltagare för transaktionen. 

2. Väsentlighet, alla finansiella transaktioner måste ha materiell slutgiltighet, d.v.s. 

vara direkt kopplade till en verklig underliggande ekonomisk transaktion. 

3. Ingen exploatering, ingen av parterna i transaktionen får utnyttjas. 

4. Ingen finansiering av syndfulla aktiviteter, transaktionen får inte användas för att 

producera varor som förbjudits av Koranen (t.ex. alkohol, fläskprodukter, spel, 

osv.) 

 

Förutom detta är spekulativa finansiella transaktioner, exempelvis optioner och terminer 

otillåtna enligt en strikt tolkning, detta gäller även ränteswappar och andra former av 

derivat (Warde, 2000). Alla finansiella värdepapper som inte har någon underliggande 

riktig transaktion är även de otillåtna enligt den striktare tolkningen (Venardos, 2005; 

Usmani, 2002). Det islamiska banker inte kan erbjuda till sina kunder är lån av kapital. 

Islamisk bankverksamhet kommer att påverka ägarstrukturen i ekonomin, på grund av det 

större delägandet i islamiska banker är ägandet överfört från företagare till andra sektorer 

i ekonomin (Lewis och Algaoud, 2001). Det är dock långt ifrån klart om denna överföring 

kan likställas med en mer rättvis fördelning av välståndet. Ägandet är oftast överfört till 

banken och därmed i slutändan till aktieägarna i banken, snarare än till insättarna (Lewis 

och Algaoud, 2001). Den grupp som kommer att gynnas är bankens aktieägare eftersom 

ägandet av islamiska banker i dagsläget är starkt koncentrerat (Lewis och Algaoud, 2001). 

Hur produktionsresultat bör fördelas mellan arbete och kapital är mindre entydig. På 

grund av den islamiska inställningen till ränta i konventionella banksystem är stora vinster 

för banker inte önskvärda (Lewis och Algaoud, 2001). 
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3.1.2 JAK medlemsbank 

Kooperativa banker har traditionellt varit organiserade för att möta behoven hos sina 

medlemmar (Gabro och Seyhan, 2012) och följa den kooperativa. JAK medlemsbank 

fungerar på samma sätt genom en person – en röst, detta oavsett storleken av 

medlemmarnas besparingar eller lån (Larsson och Lindell, 2009). Kostnadseffektivitet är 

ett primärt mål för kooperativa banker eftersom en effektiv kostnadsstruktur är avgörande 

för att garantera överlevnad för den kooperativa banken och följaktligen kontinuiteten för 

de tjänster som banken tillhandahåller sina medlemmar och kunder (Gabro och Seyhan, 

2012). Även om vinstmaximering inte är ett primärt mål för kooperativa banker brukar 

dessa ändå uppnå vinst (Gabro och Seyhan, 2012). 

 

Kooperativa banker har av många studier (Altunbas et al., 2007; Goddard et al., 2008; 

Girardone, Nankervis och Velentza, 2009) angivits som en homogen grupp som erbjuder 

en alternativ affärsmodell för traditionella affärsbanker. Sammantaget håller 

andelsbanker en total marknadsandel runt en femtedel av den europeiska 

bankverksamheten motsvarandes 21 % insättningar och 18 % krediter 

(European Association of Co-operative Banks , 2008). 

 

Jord Arbete Kapital riksförening grundades 1965 som en förening för ekonomisk 

frigörelse, den kallades senare JAK Riksförening (Dudas Kovacs, 2013). 1994 blev JAK 

en ekonomisk förening. Idéerna till den ideella föreningen kom från en liknande dansk 

förening som hade grundats 1931. Eftersom JAK Riksförening drevs utan vinstintresse 

och krävde medlemskap behövdes inte det tillstånd som normalt behövs för ta emot 

inlåning från allmänheten (Carlborg, 2009 ). Under finanskrisen under 1990-talet ökade 

intresset för JAK och föreningens medlemsantal ökade kraftigt (Carlborg, 2009 ), många 

av dessa medlemmar gick dock sedermera ur föreningen och kan antagligen ha gått med 

i protestsyfte snarare än av eget intresse. I slutet av 90-talet tillkännagav statsmakten att 

sparlåneverksamheten i föreningsform skulle regleras genom lagstiftning (Gabro och 

Seyhan, 2012). Detta gjorde att JAK anpassade sin verksamhet och ändrade sitt namn till 

JAK medlemsbank och fick banktillstånd, oktroj, i december 1997 och året därefter 

startade bankverksamheten (Carlborg, 2009 ). Medlemmar i JAK medlemsbank betalar 

ingen ränta på de pengar de lånar, i denna definition räknas inte avgifter för verkliga 

kostnader in, de förbinder sig däremot att betala de administrativa avgifter som ska täcka 

bankens kostnader (Gabro och Seyhan, 2012). JAK medlemsbanks ideologi består inte 

enbart av synen på räntan som orättvis eftersom den överför rikedom från fattiga till rika 
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men även att räntan skapar artificiell tillväxt och hindrar hållbara investeringar eftersom 

den kräver direkt avkastning (Hyder, 2013). 

 

Alla banker i Sverige måste enligt lag ange den effektiva räntan på lån enligt Förordning 

om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter (SFS 2010:1855). I den effektiva 

räntan finns alla kostnader inbakade för att det för bankkunder ska bli lättare att jämföra 

olika banker med varandra (SFS 2010:1855). Den effektiva räntan blir relativt sett låg i 

JAK medlemsbank eftersom bankens kostnader i många fall är lägre än i andra banker 

(Burton, 2008). Men låntagare i JAK medlemsbank har även förbundit sig att spara ihop 

minst lika många sparpoäng som deras lån skapat utan att erhålla någon ränta för denna 

mängd pengar, inom JAK kallas detta bundet sparande, eller tidigare för eftersparande 

(Gabro och Seyhan, 2012). Ekonomen Stefan Yard (1995) har riktat kritik mot JAK för 

att denna kostnad för kunden inte anges i deras redovisning av effektiv ränta. Stefan Yard 

(1995) har även utvecklat en modell som gör det möjligt att räkna med denna kostnad i 

den effektiva räntan. 

 

Enligt Lag om medlemsbanker (SFS 1995:1570) är en medlemsbank "en ekonomisk 

förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 

driva bankverksamhet i vilken medlemmarna deltar genom att använda bankens tjänster 

som insättare eller på annat sätt" (SFS 1995:1570 2§). JAK bedriver sin verksamhet i 

form av en ekonomisk förening. En ekonomisk förenings huvudsakliga ändamål är att 

främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet. En 

ekonomisk förening måste uppfylla särskilda villkor i fråga om rätt till medlemskap, 

rösträtt och överskottsutdelning (SFS 1995:1570). 

 

I Lag om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) finns de regler som rör ekonomiska 

föreningar. För att kunna registrera en förening som ekonomisk förening krävs enligt 

denna lag att föreningens huvudsakliga ändamål är att främja sina medlemmars 

ekonomiska intressen genom sådan ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar 

som konsumenter eller andra förbrukare, som leverantörer eller med egen arbetsinsats 

eller genom att begagna föreningens tjänster eller på annat liknande sätt (SFS 1987:667). 

Kravet är att dels att föreningen ska bedriva kooperativ ekonomisk verksamhet men 

verksamheten ska även syfta till att främja dess medlemmars ekonomiska intressen, enligt 

Bolagsverkets definition (Bolagsverket, 2015). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stefan_Yard
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Utöver detta måste JAK medlemsbank följa samma lagar och regler som konventionella 

och islamiska banker som är verksamma i Sverige. 

 

JAK medlemsbank bedriver även bankrörelse, med detta avses verksamhet inom vilket 

det ingår inlåning på konto (Karaca, 2006) om behållningen är nominellt bestämd och 

tillgänglig för insättaren med kort varsel som avser högst 31 dagar. För att få driva 

bankrörelse krävs tillstånd, oktroj, från regeringen. Detta tillstånd ges endast till banker. 

Med bank menas bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank, i Bankrörelselagen (SFS 

1987:617) finns de gemensamma bestämmelser för vilka rörelser som får driva bank. 

I Bankaktiebolagslagen (SFS 1987:618), Sparbankslagen (SFS 1987:619) och Lag om 

medlemsbanker (SFS 1995:1570)  finns bestämmelser om hur en bank bildas och hur dess 

organisation ska se ut. 

 

Idag erbjuder även JAK medlemsbank sina medlemmar blancolån utan säkerhet upp till 

100 000kr till en kostnad på 4.5 %. (JAK Medlemsbank, 2014), att kalla det kostnad 

istället för vad det egentligen är, nämligen ränta, är ett sätt för JAK medlemsbank att 

kunna säga att den är en räntefri bank. En anledning till detta är att JAK medlemsbank 

för tillfället, 2014, har en stor likviditetsreserv. Av samma anledning erhåller inte 

medlemmarna idag lika stor sparpoäng vid sparande som vid lånande (Johansson, 2014) 

vilket kan ses som ett sätt att förmå sina medlemmar att faktiskt låna mer kapital. 

För icke-vinstdrivande banker som JAK medlemsbank är det viktigt för ledningen att hitta 

en balans mellan de icke-finansiella mål som finns för banken likväl som att få ekonomisk 

balans (Chetkovich och Frumkin, 2002). Hyders (2013) beskrivning är att JAK 

medlemsbank måste ge högsta möjliga värde till två grupper, medlemmar och 

medlemmar som är kunder, där medlemmarna identifierar sig med banken och vill skydda 

dess värden. För JAK medlemsbank är detta ett dilemma hur dessa två gruppers olika mål 

och behov ska tillfredsställas samtidigt (González et al., 2006). 

 

JAK medlemsbank har haft små kreditförluster, mindre än vanliga konventionella banker. 

Huvudanledningen, enligt Mark Burton (2008) är att låntagare hos JAK vill betala av sina 

lån för att kunna få tillbaka det bundna sparande som de har kommit överens om med 

banken för att erhålla lånet, och som åter blir tillgängligt för låntagaren först när denne 

har uppnått balans i sina sparpoäng. Detta är psykologiskt ett starkt incitament för 

låntagaren. Dessutom måste personer vara medlemmar i JAK medlemsbank för att kunna 

bli låntagare. Medlemmar är generellt sett mer intresserade i sin bank och vill förhindra 
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att banken lider skada, och kanske i slutändan råkar i konkurs, och blir därför mer benägna 

att fullfölja sina åtaganden gentemot sin bank enligt Burton (2008). 

Men det bundna sparandet påverkar även bankens risk för lånet, för ett lån finns det för 

JAK medlemsbank ingen återstående kvarvarande risk när en låntagare är halvvägs 

genom återbetalningen eftersom låntagaren då har betalat av hälften av sitt lån samt har 

lika mycket i sitt bundna sparande (Burton, 2008). 

För JAK medlemsbanks lånemodell är stigande inflation inget problem, de influenser som 

inflationen ger kommer att påverka både sparande och lånande, eftersom det 

överenskomna bundna sparandet är lika stort som det lån medlemmen tar blir det inga 

problem för den enskilde (Burton, 2008). Möjligen kan en hög inflation ha en psykologisk 

effekt för människor och avskräcka dem från att bli medlemmar i JAK medlemsbank 

(Burton, 2008). 

JAK-medlemsbank skriver själva på sin hemsida att ”JAK Medlemsbank har 

banktillstånd och visar att det går att driva en bankverksamhet som inte bygger på räntor” 

(Medlemsbank, JAK, 2014), men på ett svar på en artikel som kritiserade JAK 

Medlemsbank i Miljötidningen (Miljötidningen, u.d.) svarade deras dåvarande VD Johan 

Oppmark ”Intäkterna i JAK Medlemsbank för att täcka verksamhetens kostnader kommer 

mestadels från låntagarna. Låntagarna betalar en lånekostnad. Den kan lika gärna kallas 

ränta eller vad som helst. Det är inte ordet som är det viktiga. Det som är viktigt för oss i 

JAK är att lånekostnaden inte innehåller en ränta till spararna, bonus till chefer eller vinst 

till ägare” (JAK, 2014). 

3.1.3 Konventionella banker  

Från slutet av förra århundradet har intresset ökat för att förbättra harmoniseringen av 

redovisning och rapportering från banker internationellt. Redan år 1986 utfärdade EU-

rådet direktiv med bestämmelser om hur bankernas balansräkningar och resultaträkningar 

ska utformas (Karim, 2001). IASC, International Accounting Standards Committee 

utfärdade år 1990 sin standard nr 30 och 32. IAS 30 ersattes år 2005 ersattes av IFRS 

Standard 7 (International Financial Reporting Standard, 2005) som är de riktlinjer efter 

vilka alla företag med säte i EU och aktier noterade på börser måste upprätta sin 

koncernredovisning. 

 

Lag om bank- och finansieringsrörelselag (SFS 2004:297) gäller inte verksamhet som 

drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret. För utländska företags verksamhet i 

Sverige gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. För filialer till utländska 
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företag gäller i övrigt Lag om utländska filialer m.m. (SFS 1992:160). Dessa lagar är 

grundläggande för den verksamhet som bedrivs av banker och 

kreditmarkmarknadsföretag. I dessa lagar finns de krav och bestämmelser som gäller för 

att få tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse. Lagarna innehåller även 

bestämmelser över den verksamhet som får bedrivas, kreditprövning gränsöverskridande 

verksamhet, vilken egendom som får ägas samt regler om tillsyn och sanktioner. 

 

Banker i Sverige måste även följa reglerna i Lag om kapitaltäckning och stora 

exponeringar (SFS 2006:1371). Denna lag innehåller bestämmelser för kreditinstitut och 

värdepappersbolag (SFS 2006:1371 1§).  Syftet med dessa regler är att säkerställa att 

kreditmarknadsföretag och banker har tillräckligt med kapital för att kunna möta de risker 

som verksamheten är utsatt för. Det ställs krav på kapital för både kreditrisker och 

marknadsrisker, men även för operativa risker. De typer av tillgångar, åtaganden och 

placeringar som institutet har ställer krav på hur kapitalet ska beräknas. Lagen begränsar 

även hur stora exponeringarna mot en kund eller grupp av kunder med anknytning till 

varandra får vara. 

 

Konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846) gäller de krediter som en näringsidkare kan 

lämna eller erbjuda sina konsumenter och anger vad kreditinstitutet ska iaktta. De 

informationskrav som finns för marknadsföring av krediter, förhandsinformation samt 

innehållet i kreditavtal anges i denna lag. Lagen gäller även om institutet agerar ombud 

för annan än kreditgivaren. 

Lagen innehåller också bestämmelser om vissa skyldigheter för kreditförmedlare (SFS 

2010:1846 48§). Lagen anger även de förutsättningar som finns för ränteförändringar till 

kunders nackdel och under vilka förutsättningar ett lån kan sägas upp i förtid. 

Regler och bestämmelser om hur banker och kreditmarknadsföretag kan ge ut säkerställda 

obligationer fastställs av Lag om utgivning av säkerställda obligationer (SFS 2003:1223).  

Paragraf 1 säger, ”1§ Denna lag innehåller bestämmelser om svenska bankers och 

kreditmarknadsföretags rätt att ge ut säkerställda obligationer” (SFS 2003:1223 1§). 

 

Lag om betaltjänster (SFS 2010:751) fastställer att ”I denna lag finns bestämmelser om 

betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och utförs inom det Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES) i euro eller i någon annan av EES-ländernas valutor” (SFS 

2010:751 1§). Denna lag innehåller regler om de krav avseende information till kunder 

som ställs på de som tillhandahåller olika former av betaltjänster. Här finns även krav på 
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hur lång tid betalningstransaktioner får ta och lagen inför även kategorin 

betalningsinstitut till de finansiella företagen. 

 

När, eller om, en bank eller ett finansinstitut försätts i konkurs träder Lag om 

insättningsgaranti (SFS 1995:1571) in. Genom lagen garanteras sparare ersättning 

motsvarande högst 100 000 euro för sin behållning på alla typer av konton hos bank, 

kreditmarknadsföretag med flera institut (SFS 1995:1571 4§). Detta belopp ska räknas 

om till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde den dag ersättningsrätten inträdde 

(SFS 2010:1865). Garantin kan också träda i kraft om Finansinspektionen så beslutar. De 

insättningar som omfattas av garantin är de som ”finns hos ett svenskt institut här i landet 

eller hos en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut” (SFS 1995:1571 3§). 

 

Svenska banker och kreditmarknadsföretag är även skyldiga att följa penningtvättslagen, 

eller Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SFS 2009:62) som 

är dess juridiska namn. Denna lag gäller även för en stor mängd andra verksamheter som 

hanterar kapital på något sätt, t.ex. fastighetsmäklare enligt Fastighetsmäklarlagen (SFS 

2011:666) eller kasinospel enligt Kasinolagen (SFS 1999:355). Alla institut är enligt lag 

skyldiga att anmäla misstänkta transaktioner som kan utgöra penningtvätt eller 

finansiering av terroristverksamhet till polisen. 

 

Många av ovan nämnda lagar är i huvudsak baserade på direktiv från EG men 

kompletteras med föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen likväl som 

detaljerade föreskrifter genom förordningar från regeringen. De svenska banker som 

hanterar värdepappershandel, kapitalförvaltning och ”corporate finance” är 

universalbanker och för dessa finns ytterligare lagstiftning, till exempel kan lagen om 

värdepappersmarknad bli aktuell. 

3.1.4 Harmonisering/Internationell finansiering 

Harmonisering har under lång tid felaktigt förknippats med fullständig standardisering, 

det är i själva verket skilt från standardisering. Wilson (1997) presenterar denna 

användbara distinktion: Begreppet harmonisering innebär i motsats till standardisering 

en sammanjämkning av olika synvinklar. Detta är en mer praktisk inställning än 

standardisering, särskilt om standardisering innebär att ett lands förfaranden bör antas 

av alla andra. Harmonisering blir en fråga om bättre kommunikation av information i en 

form som kan tolkas och förstås internationellt. (Wilson, 1997) 



 
 

30 
 

 

Denna definition av harmonisering är mer realistisk och är lättare att acceptera än 

standardisering. Varje land har sina egna uppsättningar av regler, filosofier och mål på 

nationell nivå, som syftar till att skydda eller kontrollera nationens resurser och intressen. 

Denna aspekt av nationalism ger upphov till särskilda regler och åtgärder som i slutändan 

kommer att påverka landets redovisningssystem. 

Den ökande internationaliseringen av världens ekonomier och det ökande ömsesidiga 

beroendet mellan nationer när det gäller internationell handel och investeringsflöden är 

ett viktigt argument för hitta några gemensamma former av internationellt vedertagna 

normer för redovisning och revision (Riahi-Belkaoui, 1985). Detta kommer att underlätta 

internationella transaktioner, prissättning, beslut om resurstilldelning och detta kan i sin 

tur leda till att de internationella finansmarknaderna blir effektivare (Riahi-Belkaoui, 

1985). 

Metoder och principer som utvecklas ska gälla för samtliga länder, detta skulle vara det 

yttersta målet för ett internationellt system (Weirich et al., 1971). Dessa mål kan ses som 

mycket lovvärda, nästan idealistiska eller utopiska, och kommer sannolikt inte att uppnås 

inom en nära framtid på grund av de många hinder som finns. Inom islamisk 

bankverksamhet finns ett liknande universellt sätt att bedriva verksamheten på som 

bygger på ”Shariah”, islamiska lagar. De islamiska lagarna är universella och måste följas 

på samma sätt över hela världen (Jaffer och Nabil, 2012). 

U-länderna kännetecknas av relativt otillräckliga och otillförlitliga redovisningssystem 

och i allmänhet nya och oprövade institutioner för standardisering (Zehri, 2013). 

Ett av syftena med denna studie är att visa hur olika banker kan generera sina intäkter och 

som empiriskt data har årsredovisningar valts. Det finns variationer i redovisningen 

mellan olika länder som uppkommit på grund av olika geografiska, sociala, ekonomiska, 

politiska och juridiska influenser (Lewis och Algaoud, 2001). Men även religiösa 

aspekter har påverkan i länder som tolkar islam strikt, t.ex. Iran (Lewis och Algaoud, 

2001), till skillnad från länder som har en mer moderat tolkning av islam, detta skall inte 

förväxlas med olika sätt att se på islam utan mer på hur samhället ser ut och vilka krav 

som sätts på bankverksamheten i olika islamiska länder. 

Efter finansskandalerna i början av 2000-talet har tillsynsmyndigheter försökt förbättra 

kvaliteten på finansiell information, detta ledde till en rad reformer av vilka övergången 

till IFRS är en av dem (Zehri, 2013). 

Regeringar visar ingen större önskan till harmonisering av skattesystem, förutom att 

försöka få så höga skatter som möjligt av multinationella företag, därför saknas incentiv 
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för detta anser Seidler (1981). Hur traditionella banker gör sin redovisning varierar från 

land till land, detsamma gäller även för räntefria banker. Även islamiska bankers 

redovisning ser olika ut länder emellan eftersom kraven ser olika ut, även om den 

islamiska banken måste följa islamisk lag, ”Shariah”. För sin verksamhet är den likt 

övriga banker i landet tvingade att följa de lagar och regler som gäller i landet. 

Nationella redovisningsprinciper är ofta formade för att uppnå politiska eller ekonomiska 

mål som hänger ihop med det ekonomiska och politiska styret av landet. Hoppet att få till 

ett gemensamt ömsesidigt politiskt och ekonomiskt system internationellt gör att dessa 

skillnader kommer att fortsätta fungera som hinder för en internationell 

redovisningsharmonisering (Riahi-Belkaoui, 1985). 

3.1.5 AISG, IASC och OECD 

AISG, Accountants International Study Group, bildades ursprungligen av USA, 

Storbritannien och Kanada för att studera redovisning och revisionskrav (Choi, 2003). 

Mandatet var att införa jämförande studier för tankar och praktik gällande redovisning i 

de deltagande länderna och att utkomma med återkommande rapporter som efter 

förhandsgodkännande hos inblandade institut skulle utfärdas till medlemmarna. AISG 

utfärdade 20 studier varav de flesta var jämförande men inte bindande för de involverade 

instituten innan dess upplösning och bildandet av IFAC, International Federation of 

Accounting Committee, vars ursprungliga mål uttrycktes med tolv punkter. IFAC har 179 

professionella redovisningsorgan från 130 länder som medlemmar eller anslutna (Choi, 

2003). Det styrande organet består av en församling med en representant som utsetts av 

varje medlem i IFAC. Dagordningen sätts av fyra ständiga utskott som behandlar 

utbildning, etik, internationell revisionspraxis och internationell redovisning inom 

offentlig sektor. 

 

IASC International Accounting Standards Committee grundades 1973 (Walton et al., 

2003) med målen att formulera och publicera redovisningsstandarder för det allmänna 

intresset och främja för deras världsomfattande acceptans och efterlevnad samt att arbeta 

generellt för att förbättra och harmonisera bestämmelser, redovisningsstandarder och 

förfarande för utformning av finansiella rapporter. IASC ersattes år 2001 av IASB (Ernst 

och Young, 2008), International Accounting Standards Board, som skulle fortsätta arbetet 

med att ta fram standarder (Choi, 2003). 

Framgången med IASC:s, och sedermera IASB:s, arbete vilar på ett godkännande av dess 

standarder från medlemsländerna och ett internationellt erkännande. Som orsaker för att 
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inte följa internationella standarder har IASC:s grundare sir Henry Benson nämnt att vissa 

länder inte vill tillämpa standarderna lokalt förrän de fått har fått internationell acceptans. 

Vissa ser även lokal lagstiftning som ett hinder för att införa internationella standarder 

(Bhattacharjee, 2009). Vissa organ har heller inte disciplin eller inflytande över sina 

medlemmar och kan därför inte pådriva utövande av vare sig lokala eller internationella 

standarder. I vissa länder finns även ett stort motstånd från näringslivet mot införandet av 

internationella standarder som ställer högre krav på dem (Bhattacharjee, 2009). 

 

OECD, Organization for Economic Cooperation and Development är en organisation 

med 34 medlemsländer, främst höginkomstländer enligt världsbanksklassificeringen, och 

ett antal länder med utökat samarbete. OECD tillkom genom en reformering av dess 

föregångare OEEC, Organisation for European Economic Co-operation, som bildades 

1948 och vars huvudmål var att administrera Marshall-planen för att bygga upp Europa 

efter andra världskriget (Choi, 2003). 

 

3.2 Teoretisk referensram 
Denna del innehåller de generella teorier som i sin tur har påverkan på de olika 

banksystem som ingår i denna studie. 

3.2.1 Institutionell teori och isomorfism 

Den institutionella teorin har främst utvecklats inom den akademiska litteraturen för 

förvaltning och där mer specifikt i organisationsteorin sedan slutet på 1970-talet av 

forskare som Meyer och Rowan (1977), Zucker (1977; 1987) och DiMaggio och Powell 

(1983). Institutionell teori fokuserar på de sociala regler som finns inom ett samhälle eller 

en organisation. Enligt DiMaggio och Powell (1983) finns det olika krafter som verkar i 

samhället som får organisationer i företag att bli liknande. 

Företags organisation, agerande, struktur, men även den struktur de har på rapporteringen, 

tenderar att bli homogent och liknar vad som samhället och olika grupper anser vara 

normalt (Larrinaga-González och Adams, 2007). Företag eller organisationer som 

avviker från denna norm som anses normal kommer att få svårt att uppnå och behålla 

legitimitet (Deegan och Unerman, 2011). Den redovisningspraxis en organisation väljer 

kommer att medföra social legitimitet för organisationen vilket enligt ett flertal studier är 

exempel på institutionell teori (Covaleski och Dirsmith, 1983; Covaleski och Dirsmith, 

1988; Covaleski, Dirsmith och Michelman, 1993) 
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De flesta traditionella västerländska banker har en liknande organisation och deras 

rapportering sker på liknande sätt, detta beror till stor del på de regler och lagar som 

banker lyder under (de Andres och Vallelado, 2008). Enligt Caprio, Laeven och Levines 

(2007) studie är de rättsliga och institutionella aspekterna viktigast när det kommer till 

bankernas verksamhet och uppbyggnad. Dessa banker har en liknande organisation 

(Caprio, Laeven och Levine, 2007) och tillhandahåller liknande tjänster till sina kunder 

på liknande villkor. De Andres och Vallelado (2008) kommer i sin studie fram till att 

stora banker anpassar sig till de institutionella och rättsliga skillnaderna som finns i de 

olika länder de har sin verksamhet i. 

 

Isomorfism kan beskrivas som en organisations, eller institutions, strävan mot 

likformighet för att genom detta vinna legitimitet och på så sätt kunna överleva och uppnå 

framgång. Begreppet isomorfi har definierats av DiMaggio och Powell (1983) som ”a 

constraining process that forces one unit in a Population to resemble other units that face 

the same set of environmental conditions” (DiMaggio och Powell, 1983). 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) består isomorfism av två delar, kompetitiv 

isomorfism och institutionell isomorfism. De delade även in isomorfin i tre olika 

kategorier, tvingande, normativ och mimetisk isomorfism (DiMaggio och Powell, 1991). 

Tvingande isomorfi uppstår när organisationer ändrar sina institutionella praktiker på 

grund av påtryckningar, antingen direkta eller indirekta, från de aktörer som organisation 

är beroende av, det vill säga, denna form av isomorfi är relaterad till någon form av kraft 

(Deegan och Unerman, 2011). 

Att nationell redovisning har direkt eller indirekt påverkats av isomorfism kommer 

Rodriguez och Craig (2007) fram i sin studie när de studerat redovisningsstandarder. 

Detsamma kommer Nurunnabi (2015) fram till i sin studie, ”the study concludes that 

three institutional isomorphisms proposed by DiMaggio and Powell (1983, 1991), are 

intertwined in shaping IFRS implementation in Bangladesh” (Nurunnabi, 2015).  Bägge 

dessa exempel kan ses som en form av tvingande isomorfi eftersom studierna visat att 

redovisningen påverkats av både formella och informella påtryckningar från andra 

organisationer från vilka de är beroende ”Tvingande isomorfi är ett resultat från både 

formella och informella påtryckningar på organisationer från andra organisationer från 

vilka de är beroende. Och även av kulturella förväntningar från samhället inom vilket 

organisationen fungerar. Sådana påtryckningar kan kännas som en kraft, som 

övertygelser eller som inbjudningar att ingå samförstånd” (DiMaggio och Powell, 1983). 
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3.2.2 Equity teori 

Eget kapital är det grundläggande riskkapitalet i ett företag, eget kapital har ingen 

garanterad avkastning och det finns ingen tidsplan för återbetalning av 

kapitalinvesteringar (Riahi-Belkaoui, 2002). För ett företags stabilitet och den risk för 

insolvens som finns, är ett grundläggande kännetecken för det egna kapitalet att det är 

permanent och företaget kan räkna med att det egna kapitalet förblir investerat i såväl 

goda tider som dåliga tider (Deegan och Unerman, 2011). Följaktligen kan eget kapital 

vara den mest trygga placering för långfristiga tillgångar och kan utsättas för de största 

riskerna, anser Deegan och Unerman (2011). 

Inom islam är ett av de tillåtna sätten att göra vinst på att använda sitt eget kapital för 

utlåning eller investering. Olika former av lån, eller skuldsättning, skapar en definierad 

återbetalningsskyldighet som är oberoende av hur låntagaren lyckas förvalta det lånade 

kapitalet (Hassoune och Volland, 2006).  Om eget kapital används bestäms återbetalandet 

av i vilken takt låntagaren kan återbetala kapitalet men även på hur väl kapitalet investeras 

(Lewis och Algaoud, 2001). Avkastningens storlek kan heller inte specificeras i förväg 

utan är beroende på hur väl kapitalet har investerats (Lewis och Algaoud, 2001). 

 

Den som investerar i aktier i ett företag måste ta hänsyn till existensen av skulden, som 

innebär en risk för förlust av gjorda investeringar, mot potentialen för höga vinster från 

en finansiell hävstång (Lewis och Algaoud, 2001). 

Vanliga traditionella banker som agerar i form av aktiebolag ägs på samma sätt av sina 

aktieägare (Ericson och Hallgren, 2014). De som däremot sparar sitt kapital i en islamiska 

bank har rätt att dela bankens nettoresultat eller nettoförlust, men de äger ingen rösträtt i 

banken eftersom de inte äger någon del av bankens eget kapital, equity (Lewis och 

Algaoud, 2001). Därför saknar investerare i islamiska banker möjlighet att påverka 

bankens policys för investeringar och dess strategiska beslut som banken tar (Errico och 

Farahbaksh, 1998). Dessa egenskaper hos islamiska banker tenderar till en rad frågor om 

bolagsstyrning och agentproblem (Archer och Karim, 1997; Archer, Karim och Deehani, 

1998) som inte återfinns i vanliga kommersiella banker eller investmentbanker. 

3.2.3 Entity teori 

Entity-teorin, precis som ägande-teorin, fokuserar mot företaget och de personer som 

berörs av dess verksamhet, denna synpunkt placerar företaget, och inte ägarna, i centrum 

för redovisnings- och de finansiella rapporterna (Clark, 1993). Kärnan i entity-teorin är 

att fordringsägarna och aktieägarna bidrar med resurser till företaget och att företaget i 
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sin tur existerar som en separat och fristående enhet bortsett från dessa grupper (Clark, 

1993). Tillgångarna tillhör företaget och inte ägarna, likaså tillhör intäkterna företaget, 

och kostnader blir till förpliktelser för företaget (Deegan och Unerman, 2011). 

Eventuella vinster tillhör företaget och tillfaller aktieägarna först när en eventuell 

utdelning deklareras. Enligt denna teori kan alla objekt på den högra sidan av 

balansräkningen, med undantag för balanserade vinstmedel som hör till företaget, ses som 

krav mot tillgångarna i företaget, och enskilda objekt kännetecknas av deras fordringar 

(Deegan och Unerman, 2011). Vissa objekt identifieras som fordringsanspråk och andra 

som ägarkrav, men de är ändå fordringar på företaget som en enda enhet. Inbäddad i denna 

illustration finns den fundamentala skillnaden mellan ägande- och entity-teorierna, det är 

uppfattningen om den högra sidan av balansräkningen. De företag som ser att 

nettoresultat endast ska tillfalla ägarna kommer att gynna ägande-strategin, medan de som 

tar en bredare bild av vilka som ska gynnas av intäkter kommer att föredra entity- strategi 

(Deegan och Unerman, 2011). 

Entity-teorin gör ingen skillnad mellan skuld och eget kapital (Paton, 1922). Båda anses 

vara källor till kapital, och verksamheten i företaget påverkas inte av hur stor skulden är 

i förhållande till eget kapital (Modigliani och Miller, 1958). Därför skulle i entity-teorin 

detta förhållande inte ge relevant information för investerare. Ändå gör redovisningen en 

skarp åtskillnad mellan skulder och eget kapital. Dessutom är förhållandet mellan skulden 

och eget kapital i allmänhet en viktig indikator på risk. En sådan åtskillnad innebär att 

revisorer måste identifiera och klassificera skulder från eget kapital. 

 

På samma sätt ägs banker som fungerar som aktiebolag av sina aktieägare, aktieägarna 

äger en del av banken och har genom detta vissa rättigheter till sin investering, till 

exempel rätt att få regelbunden information om bankens finanser och affärer och de kan 

även ha rätt att medverka i hur beslut tas i banken beroende på deras aktieportfölj, till 

exempel i hur bankens investeringar ska förvaltas. De har alltså en position som ger dem 

möjlighet att påverka bankens strategiska beslut. (Karim, 2001). 

 

3.2.4 Normativa teorier – principer för intäktsredovisning 

Generellt sett kan intäkter definieras som ett företags produkter, antingen efter försäljning 

eller någon form av kritisk händelse, och helt idealt ska intäkter och kostnader vara delar 

av ett företags inkomst (Hendriksen och van Breda, 1991). Det finns enligt Hendriksen 

(1991) och van Breda många olika definitioner på intäkt varav FASBs är oberoende av 
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en definition av inkomst och istället förlitar sig på förändringar i tillgångar och skulder 

(Jaenicke, 1981). Det grundläggande är att intäkter är en flödesprocess av ökade 

inkomster, skapandet av varor och tjänster under ett tidsintervall (Hendriksen och van 

Breda, 1991). 

För konventionella banker kom tidigare den största delen av intäkter från ränteverksamhet 

(Meslier et al., 2014). Avregleringar och ökad konkurrens har lett till att banker tvingats 

utöka sin verksamhet förutom traditionell ränteverksamhet (Meslier et al., 2014). 

Bankerna har diversifierat sina inkomstkällor genom ny verksamhet såsom exempelvis 

värdepappershandel, mäkleri och investment-banking som genererar icke-ränteintäkter 

till banken (Meslier et al., 2014). De flesta tidigare studier har funnit att 

lönsamhetsvinsten blivit högre för icke ränte-baserad verksamhet, men att risken blivit 

högre på grund av den instabila natur verksamheten har (Stiroh, 2004, 2005; Stiroh och 

Rumble, 2006; Lepetit et al., 2008). 

Enligt Lee, Yang och Changs (2014) studie blir bankens risk högre i höginkomstländer 

tillsammans med ökad lönsamhet, medan det blir lägre risk och med lägre lönsamhet i 

låg- och mellaninkomstländer. Ytterligare intäkter för bankerna utöver tidigare nämnda 

kan enligt Lee, Yang och Chang (2014) fås från olika avgiftsbelagda aktiviteter, 

emissionsgarantier och derivat. Av dessa aktiviteter är emissionsgarantier och derivat inte 

tillåtna för islamiska banker, enligt Warde (2000). 

Inom redovisning kännetecknas intäkter av att vara mätbara, relevanta och tillförlitliga, 

alltså när de kan mätas, har ett värde som är satt eller förutsägbart och när den kan 

verifieras på ett tillförlitligt sätt (Hendriksen och van Breda, 1991). Omsättning skall 

däremot inte räknas förrän den är intjänad, realiserad eller realiserbar (Johnson och Reed, 

1982). Realisering av intäkter är enligt FASB ”the process of converting noncash 

resources and rights into money” (Johnson och Reed, 1982). Enligt Hendriksen och van 

Breda (1991) blir då betydelsen av realiserbar ”the ability to convert claims into cash” 

(Hendriksen och van Breda, 1991) och orealiserade intäkter är intäkter som är mätbara, 

har ett satt eller förutsägbart värde, och är verifierade. Hur, och snarare när, intäkter 

realiseras har betydelse för när i tiden beskattning av vinst eller förlust kommer att ske 

(Louie, 1982). 

För branscher med långvariga projekt, såsom byggbranschen, har två olika metoder 

utvecklats med avseende på intäktsredovisningen (Putra, 2008). Den första, ”completed-

contract”, räknar hem vinsten först när projektet är klart medan den andra ”percentage-

of-completion” har en successiv vinstavräkning (Putra, 2008). Enligt FASB är den 

successiva vinstavräkningen att föredra som redovisningsprincip när uppskattningar av 
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procentuell färdigställande, kontraktsintäkter och utgifter är pålitliga samt att köpare 

respektive entreprenör förväntas uppfylla sina åtaganden och att det finns avtal mellan 

parterna som tydliggör lagstadgade rättigheter och skyldigheter gällande varor och 

tjänster (FASB, 2009). 

Vinster, och särskilt vinster som uppkommer till följd av tillgångars värdeökning, bör ske 

samtidigt som intäkterna redovisas, alltså när en försäljning eller utbyte skett (Hendriksen 

och van Breda, 1991). Inom islam är dock spekulation i värdeökning inte tillåten (Lewis 

och Algaoud, 2001). De flesta revisorer anser dock att en återföring av värdeökning är 

omöjlig att göra innan ett erkännande enligt Hendriksen och van Breda (1991). 

Hendriksen och van Breda (1991) menar vidare att räkenskaperna blir mer korrekta om 

intäkterna redovisas så snart som möjligt efter det att en värdeökning kan mätas. Den 

studie som Kamarudin, Nordin, Muhamad och Hamid (2014) utförde visade att för 

islamiska banker hade intäktseffektivitet störst påverkan på vilken vinst en bank gör. 

 

3.3 Tidigare forskning 
Detta avsnitt presenterar den tidigare forskning som återfunnits och funnits vara relevant 

för denna studie inom det för studien berörda ämnesområdet. Avsikten med den tidigare 

forskningen är att identifiera möjliga förklaringar till denna studies empiriska utfall samt 

presentera en djupare förståelse för studiens ämne. 

3.3.1 Intäkter för investeringar 

Ett företags intäkter härrör från ökningar i dess tillgångar eller minskning av dess skulder, 

kostnader härrör däremot från minskningar i tillgångar eller ökningar i skulder (Johnson, 

2004). FASB fastställde att synen på tillgångar och skulder skulle ha ett konceptuellt 

företräde före synen på kostnader och intäkter (Johnson, 2004), i korthet betyder detta att 

definitionerna av kostnader och intäkter baseras på definitionerna av tillgångar och 

skulder istället för tvärtom (Johnson, 2004). Storey och Storey slog i sin rapport, som 

publicerades av FASB, att ”the Board found that definitions [based on the revenue and 

expense view] that made assets and liabilities essentially fallout of the process of 

matching revenues and expenses provided no anchor” (Storey och Storey, 1998). Gellein, 

som var en av de tidigaste medlemmarna i FASB, slog fast att ”No one has ever been 

successful in giving meaning to income without first giving meaning to assets” (Gellein, 

1992). 

FASB slog i sin rapport ”ARB 45: Long-Term Construction-Type Contracts” fast att de 

allmänt accepterade redovisningsmetoderna för entrepenörer skulle vara percentage-of-
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completion och completed-contract (FASB, 1955). ARB-45 skulle dock inte gälla för 

kontrakt av typen kostnad plus fast pris (FASB, 1955). 

Percentage-of-completion-metoden som kan användas för intäktsredovisningen har, som 

tidigare nämnts i studien, en progressiv vinstavräkning (Putra, 2008). FASB definition är 

”The percentage-of-completion method recognizes income as work on a contract 

progresses” (FASB, 1955). Completed-contract definierar FASB som ”The completed-

contract method recognizes income only when the contract is completed, or substantially 

so” (FASB, 1955). En progressiv vinstavräkning är att föredra som redovisningsprincip 

baserat på procentuellt färdigställande gällande projekt på lång sikt (Beck, 1965). 

3.3.2 Finansiering Leasing 

The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions - AAOIFI 

har i sin FAS 8 definierat Ijarah som ”the ownership of the right to the benefit of using an 

asset in return for consideration”. Det en mottagare av en tillgång betalar är priset, eller 

hyran, för nyttjanderätten till tillgången enligt Kahf (1997). Sadikot påstår att principen 

om Ijarah är nästan identisk med konventionell leasing (Sadikot, 2012). Initialt var Ijarah 

främst riktat mot företag men används idag alltmer inom dyrare objekt inom retail finance 

(Sadikot, 2012). 

IASB antog år 2001 IAS 17 Leasingavtal som ersatte IAS 17 Accounting for Leases som 

utgavs 1982 (Vepsäläinen, 2013), efter detta har smärre förändringar gjorts till IAS 17 

(Vepsäläinen, 2013). Idag finns två olika typer av leasingavtal, operationellt och 

finansiellt leasingavtal (Johansson och Olofsson, 2010). År 2013 utgav IFRS en exposure 

draft för IAS 17, anledningen var enligt Hällefors (2013) att IAS 17 ”inte ger en 

rättvisande redovisning samt leder till att ekonomiskt lika transaktioner inte behandlas 

redovisningsmässigt konsistent” (Hällefors, 2013). Vilken typ av leasingavtal som väljs 

kommer att påverka hur redovisningen ska ske, ett operationellt leasingavtal innebär i 

princip att leasetagaren hyr tillgången utan att balansräkningen påverkas medan ett 

finansiellt leasingavtal innebär att leasetagaren redovisar det leasade objektet som en 

tillgång i balansräkningen (Johansson och Olofsson, 2010). IAS 17 kommer efter 

förändringens införande att innebära att klassificering som finansiell och operationell 

leasing kommer att försvinna och endast finansiell leasing ska finnas som alternativ 

(Kärrholm och Källqvist, 2010). Ijarah är ett islamiskt hyresavtal där en part överför 

nyttjanderätten av ett objekt till en annan part för en viss tid mot en viss ersättning (Atmeh 

och Serdaneh, 2012). Inom Ijarah redovisas den leasade tillgången i balansräkningen hos 

hyresvärden medan tillgången i traditionell leasing redovisas i balansräkningen hos 
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leasetagaren (Atmeh och Serdaneh, 2012). Dessutom skall avbetalningar inom Ijarah 

fördelas över finansiella perioderna inom leasingperioden och erkännas som kostnader 

respektive intäkter hos leasetagaren respektive leasegivaren (Atmeh och Serdaneh, 2012). 

Ägandet av den leasade tillgången behålls av uthyraren medan leasetagaren får 

nyttjanderätten till tillgången enligt Atmeh och Serdaneh (2012). Alla risker och skulder 

som kan hänföras till den leaseade tillgången skall betalas av hyresvärden (Fatima, 2006). 

Hyresvärden av tillgången behåller alltså de ekonomiska risker och fördelar som är 

förknippade med ägandet (Atmeh och Serdaneh, 2012). Detta inkluderar även alla 

eventuella nedskrivningar, slitage och skador som uppkommer på den leaseade tillgången 

som inte beror på försummelse (Fatima, 2006). De regler som finns för Ijarah med 

avseende på leasing är mycket lika de regler som gäller för försäljning eftersom i båda 

fallen någonting överförs till en annan person mot en ersättning (Atmeh och Serdaneh, 

2012). Den enda skillnaden är att äganderätten överförs till köparen vid en försäljning 

men inte vid Ijarah (Timm, 2005). Finansiell leasing strider enligt Atmeh och Serdaneh 

(2012) mot ”Shariah” eftersom det finns ett ränteelement inbäddat i. AAOIFI gjorde stora 

förändringar för att få finansiell leasing accepterat enligt ”Shariah”, det viktigaste var att 

äganderätten av de leasade tillgångarna i slutändan skulle tillfalla leasetagaren (AAOIFI, 

2008). 

Finansiering genom murabaha inom islamiskt bankväsende kan ordnas på många olika 

sätt, en bank, eller annan finansierare, köper en vara på uppdrag av en kund och säljer 

varan till kunden med tidsförskjutning (Alsayyed, 2010). Detta kan göras både med och 

utan en i förväg överenskommen vinstmarginal och kunden kan göra avbetalningar på 

varan eller betala hela summan vid det uppgjorda datumet (Alsayyed, 2010). Att lägga på 

en vinstmarginal i ett murabaha-kontrakt räknas inte som ränta eftersom den uppskjutna 

tiden är en del av priset (Alsayyed, 2010). Förändringar i utgifter kommer genom 

murabaha finansiering att automatiskt förändra både utbudet och efterfrågan av varor och 

tjänster till skillnad från en räntebaserad finansiering enligt Siddiqi (2002). 

3.3.3 Periodisering 

Periodisering av inkomster regleras både av skatte- och redovisningsregler, i första hand 

styr skatteregler periodiseringen av inkomster i beskattningshänseende (Forsgren, 2003). 

Poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader ska 

enligt Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 5 kap 3 § bokföras vid bokslutet (Hedberg och 

Petersson, 2007). Hedberg och Petersson (2007) kom i sin studie fram till att fördelarna 
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med K1-reglerna var ett mindre behov av periodisering av kundfordringar och 

leverantörsskulder vid bokslutet. 

Vad gäller beskattning av inkomster från fleråriga avtal är det god redovisningssed som 

styr tidpunkten för beskattning när särskilda skatteregler saknas, enligt Forsgren (2003). 

Enligt Norberg och Thorell (2007) görs en klar skillnad mellan omfångs- och 

periodiseringsfrågor, där omfång enligt Thorell (2007) avser frågor om skatteplikt och 

avdragsrätt. Vidare hävdar Thorell (2007) att det endast är i periodiseringsfrågor som 

redovisningen kan påverka beskattningen. 

Periodiseringsproblemet är enligt Malmheden och Sleth (2006) svårigheten att fastställa 

en redovisningsperiods intäkter och kostnader, där inkomstmätningen av egentillverkade 

produkter är problematisk. Lösningen på periodiseringsproblemet för inkomster styrs av 

realisationsprincipen hävdar Gröjer (2002), detta innebär att intäkterna redovisas vid 

faktureringstillfället. Detta kommer dock att få till följd att intäkten kommer att beskattas 

först vid fakturering och inte enligt reglerna om successiv vinstavräkning och leder enligt 

Eriksson (2012) till en uppskjuten beskattningstidpunkt. 

 

3.3.4 Andra faktorer som påverkar bankernas intäkter  

Alessandri och Nelson (2015) jämförde i en studie hur en banks totala intäkter berodde 

på räntans storlek, studien visade på bland annat att större ränteintäkter påverkade 

bankens avkastning och att bankerna gjorde rätt som säkrade sig mot ränterisker genom 

derivat. 

En annan övrig faktor som kan påverka islamiska bankers finanser är olika fatwas som 

kan utfärdas. En fatwa är en islamisk religiös dom som kan utfärdas av religiöst kunniga 

och som måste åtlydas av troende (Akula, 2008). De religiöst kunniga tolkar ”Shariah” i 

olika styrelser som sätts samman av finansiella institutioner, banker, 

standardiseringsorgan såsom AAOIFI och andra involverade parter (McMillen, 2013). 

Eftersom det endast krävs en religiöst kunnig person för att utfärda en fatwa kan dessa 

slå hårt ekonomiskt mot industrier och företag som blir felaktigt berörda av dem såsom 

hände för SKS Microfinance i Indien 2008 (Akula, 2008). 

Före 1998 var det inte möjligt för en rättrogen muslim att köpa aktier i företag eftersom 

de flesta företag på ett eller annat sätt hanterade räntor (McMillen, 2013). Den fatwa som 

utfärdades av den ”Shariah”-styrelse som Dow Jones Islamic Market Indexes, DJIMI 

fatwa, gjorde detta möjligt eftersom den tog fram principer för att screena aktier för att 

på så sätt rena dessa från ”föroreningar” (McMillen, 2013). 
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På liknande sätt kan förändringar i lagar och regleringar ha påverkan på hur banker kan 

utforma lån, ett exempel är införandet av bolånetaket som Finansinspektionen införde 

2010 (Bernell och Hjort, 2013). Bernell och Hjort (2013) kom i sin studie fram till att 

detta ledde till alternativa finansieringsåtaganden och att införandet av bolånetaket har 

komplicerat marknaden och tvingat låntagare att använda sig av en tredje part för sin 

finansiering. Konventionella banker har även förändrat sin verksamhet i och med 

införandet av internetbanker vilket Jouhkimow och Marklunds (2012) studie visade. 

Jouhkimow och Marklund (2012) kom fram till att bankernas support tvingats anpassa 

sig från de nya krav som ställs från kunderna och att den största förändringen skedde 

inom bankernas IT-avdelningar. 

Tidigare studier har visat att banker tenderar att öka sin kreditrisk genom utökade 

provisionsintäkter (Stiroh, 2004; Fingal och Fridell, 2012), detta ger i sin tur banken större 

intäkter och vinst mot en större risk (Fingal och Fridell, 2012). 
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3.4 Bakgrundsmodell - A priori 
Med utgångspunkt från den tidigare forskning som i denna studie tagits upp har ett antal 

påverkande faktorer påträffats. Syftet med den nedanstående modellen är att 

åskådliggöra dessa faktorer som kan ha en presumtiv påverkan på studiens empiriska 

data i form av årsredovisningar. 

 

 

Figur 4 - Bakgrundsmodell - a priori 

 

A. Figur 4 visar de faktorer som kommer att användas för denna studies analys i den 

efterföljande empiri-delen. I mitten finns de tre olika banksystem som behandlas i studien 

nämligen Islamiska banker, JAK medlemsbank och konventionella banker. Övriga 

faktorers avsikt är att ge möjliga förklaringar till den empiriska jämförelsen så att de 

förmår sammankoppla tidigare vedertagna teorier med studiens empiriska data i form av 

årsredovisningar. 

 

B. Faktorn Institutionell teori har för avsikt att visa att banker har en liknande organisation 

och rapportering, men även att bankerna tillhandahåller liknande tjänster till sina kunder 

på liknande villkor. Dessutom avser faktorn framhålla möjligheten att förklara bankernas 

intäkter och kostnader i form av årsredovisning. 

 

C. Hur banker realiserar intäkter ämnas visas genom faktorn Normativa teorier, dessutom 

ämnar variabeln visa på vilken intäkts- och vinststruktur bankerna har. Studiens 

normativa teorier önskar svara på hur bankernas intäktsredovisning skiljer sig åt samt 

vilken intäktseffektivitet respektive bank kan uppnå. De normativa teorierna i denna 
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studie används för att belysa vilken påverkan bankernas eget kapital har på intäkts- och 

vinststrukturen. 

 

D. Affärsmodell är den faktor som förväntas redogöra för hur bankernas lån kan se ut till 

dess kunder. Användandet av det empiriska datat i form av bankernas årsredovisning har 

för avsikt att sammankoppla detta till bankens Affärsmodell. 

 

E. Andra faktorer som återfinns i den förklarade modellen ovan innefattar övriga 

potentiella tillämpbara faktorer som på något sätt kan ge förklaringar till det i studien 

insamlade datat i form av årsredovisningar. Sannolikt finns det sådana andra faktorer som 

kan vara påverkande förutom de som återfinns i den förklarande modellen.  

 

F. Avsikten med faktorn Metodaspekter är att undersöka huruvida den i studien 

tillämpade metodiken förmår fastställa studiens syfte. Studiens jämförelser kommer att 

begrundas på det empiriska material som finns i form av bankernas årsredovisningar. 

 

3.4.1 Undersökningsmodell 

Studiens a priori-modell som används som bakgrundsmodell har ytterligare förfinats i 

modellen i Figur 5. Variabeln institutionell teori har exkluderats då denna visserligen har 

påverkan på studiens empiriska data men dess påverkan inte går att utläsa från studiens 

empiriska data som uppgår till årsredovisningar. Variabeln normativa teorier har 

påverkan på bankernas årsredovisningar men variabelns påverkan är synlig i bankernas 

intäkts- och vinststruktur. Variabeln övriga faktorer har samma indirekta påverkan på 

bankernas årsredovisningar. Övriga faktorers påverkan är inte urskiljbar i studiens 

empiriska data och har därför även den exkluderats från studiens analys. 
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    Affärsmodell 

  Affärsmodell visar hur lån kan se ut ur 

ett teoretiskt och praktiskt sätt i de olika 

banksystemen. För konventionella 

banker och JAK medlemsbank visas 

hur ett bolån kan se ut. För islamiska 

banker visas ett exempel på hur ett 

bolån kan organiseras. 

 

 
   Intäktsstruktur/ 

   Vinststruktur 

   
Intäktsstruktur beskriver på vilka sätt 

intäkter genereras utifrån bankernas 

årsredovisningar. 

 

Vinststruktur visar bankernas kostnader 

och på vilka sätt de genererar sin vinst. 

 

 

 

 

Metodaspekter 

   

 

Fallstudie har valts som metod för 

denna studie. Information som hämtas 

ur bankernas årsredovisningar har 

använts vid analyserande jämförelser. 

 

 

 

 
Övriga faktorer 

  
 
Andra faktorer som kan påverka 

bankernas intäkter och vinster 

innefattar bland annat reporäntans 

storlek, religiösa påbud, 

lagförändringar och liknande. 

 

   

 
 

Den påverkan faktorerna har på de olika banker 

som ingår i denna studie, 

Islamiska banker, 

JAK medlemsbank, 

Konventionella banker 

 

     
Figur 5 - Undersökningsmodell 

Syftet med ingående studieområdena är beskrivna undersökningsmodellen i Figur 5. 

Denna modell kommer att belysa anledningen till varför olika områden är av intresse för 

studien. Syftet med affärsmodellen är att visa hur lån kan se ut i de i studien ingående 

bankerna ur dels ett teoretiskt men även ett praktiskt synsätt. Bankernas intäkts- och 

vinststruktur kommer att visa på vilket sätt studiens ingående banker genererar sina 

intäkter, och på vilket sätt de genererar sin vinst som är beroende av motsvarande 

kostnader. De bidragande faktorerna till bankernas intäkts- och vinststruktur kommer att 

studeras för att hjälpa till att besvara studiens forskningsfrågor. 
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4. Empiri och analys 
Detta kapitel redogör för studiens undersökningsmaterial och hur studiens teoretiska 

delar kan tillämpas på undersökningsmaterialet. Kapitlet innehåller även jämförelser 

från årsredovisningarna för de tre olika system av banker som studien jämför. 

 

4.1 Affärsmodell 
I denna del beskrivs hur lån kan se ut i de olika banksystem som behandlas i denna studie. 

För konventionella banker har ett bolån valts. För islamiska banker beskrivs på vilket sätt 

ett bolån kan hanteras av ett för både banken och låntagaren islamiskt korrekt sätt. Som 

sista del beskrivs hur sparande och lånande fungerar hos JAK medlemsbank, samt hur ett 

lån kan se ut. 

4.1.1 Islamiska banker 

Enligt Finansinspektionen finns det inga några hinder för att driva islamisk 

bankverksamhet sedan 2008 (Terfelt, 2008). Idag finns inga islamiska banker i Sverige, 

däremot finns det möjligheter att spara i islamiska fonder, t.ex. hos Nordnet Bank AB-s 

fond Selector World Shariah Value A2 (Nordnet Bank AB, 2014).  

Trots en åtstramning av penningpolitik på de globala marknaderna på grund av ett minskat 

förtroende för tillväxtmarknaderna har den globala ”Sukuk”-marknaden haft en 

imponerande ökningskurva enligt den globala rapport som Rasameel Investment bank 

tagit fram (Rasameel Investment Bank, 2014). Denna ökning syns tydligt i kurvan på 

nedanstående graf. 

 

Figur 6 - Sukuk trend 

Den globala ”Sukuk”-marknaden nådde 269.4 miljarder USD i slutet av 2013, vilket 

motsvarar en ökning på 17.5% på årsbasis från 2012 (Rasameel Investment Bank, 2014). 

Det var endast Kuwait och Pakistan som såg nedgångar i marknaden medan Turkiet, 

Saudiarabien och Indonesien var de marknader med störst tillväxt (Rasameel Investment 



 
 

46 
 

Bank, 2014). Kontrakt av murabaha står för 57.7% av volymen av den totala ”Sukuk”-

marknaden medan Ijarah står för 44.1% av antalet ”Sukuk” som utfärdades under 2013 

(Rasameel, 2014). I juni 2014 blev Storbritannien det första västerländska landet att 

utfärda en stats-”Sukuk” på £200 miljoner, dessa £200 miljoner lockade i sin tur ordrar 

till ett värde av hela £2300 miljoner eller tolv gånger (The Economist, 2014).  

 

Det är inte möjligt att ta ett vanligt konventionellt bolån från en islamisk bank där sådana 

finns eftersom ingen ränta får användas och banken vill ändå få någon form av ersättning 

för sitt lån (El-Gamal, 2000). Istället kan ett arrangemang med Ijarah, eller leasing, 

ordnas. Ijarah är enligt Warde den snabbast växande aktiviteten inom islamiska banker 

(Warde, 2000). Finansiären, i det här fallet banken, köper bostaden på uppdrag av den 

slutliga ägaren, detta kan ske med handpenning likväl som utan (El-Gamal, 2000). 

Banken och den slutliga ägaren skriver kontrakt i vilket banken hyr ut bostaden till den 

slutliga ägaren under den tid som lånet återbetalas till banken. 

 

 

Figur 7 - Hyreslöfte 

Banken finansierar sedan köpet av bostaden från säljaren och blir ägare till bostaden 

genom ett köpekontrakt och får nyttjanderätt till denna (Warde, 2000). 

 

 

Figur 8 - Köpekontrakt med bank 
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Banken hyr sedan ut bostaden till låntagaren, den månatliga betalningen består av två 

olika delar, dels en hyra för finansiärens andel av bostaden och dels en del av 

köpesumman för själva köpet (El-Gamal, 2000). 

 

Figur 9 - Hyreskontrakt 

Kontraktet avslutas när låntagaren har köpt hela bostaden av banken, det kan enligt El-

Gamal ses som en konventionell inteckning och det är enkelt att räkna ut vilken den 

motsvarande räntan skulle vara under konventionella avbetalningar under identiska 

förhållanden (El-Gamal, 2000). I teorin borde hyreskostnaden under köpperioden baseras 

på jämförbara bostäder i området, men idag varierar uthyrningsdelen beroende på 

motsvarande bolåneräntor i traditionella banker (Islamic Bank of Britain, 2007). 

Dessa islamiska inteckningar kan ofta medföra extra avslutande kostnader för köparen 

därför kan totalkostnaden ofta bli högre än den skulle ha blivit om låntagaren hade tagit 

ett vanligt bostadslån i en konventionell (Healy, 2005). En anonym inteckningsmäklare i 

USA sade cyniskt om detta sätt att ”priset för att komma till himlen är cirka 50 

räntepunkter” (Morais, 2007). En stor fördel med Ijarah är däremot enligt Warde (2000) 

att islamisk lag ger ett stort utrymme till leasetagaren att säga upp avtalet om nyttjanderätt 

om det visar sig vara mindre värdefullt. 

Eftersom det saknas islamiska banker i Sverige idag är det inte möjligt att få bolån enligt 

ovanstående villkor utan låntagare blir tvungna att använda andra metoder för att låna till 

sin bostad. Muslimer som vill köpa en bostad är hänvisade till sparat kapital. Det är även 

möjligt att använda sin familj, sina släktingar och vänner för att låna pengar och kapital 

från, och även låna kapital till, och då utan att använda ränta. 

För lån till bostad i Sverige idag, som i dag kräver stort kapital är det svårt för låntagare 

att spara ihop kapitalet i förväg, det är även svårt att låna ihop de stora summor kapital 

som krävs från vänner och släktingar. 



 
 

48 
 

Enligt Imam Abu Raâd från Gävle Islamiska center kan det i vissa fall vara tillåtet för 

muslimer att låna kapital till bostad från en vanlig traditionell bank mot ränta om det 

saknas andra alternativ. Men detta gäller inte generellt utan beror från fall till fall, och det 

gäller inte lån till annat än sådant som är absolut nödvändigt, som till exempel en 

tillräckligt stor bostad. Muslimer som vill vara säkra på hur deras situation är bör kontakta 

sin imam för rådgivning. 

Det är tillåtet för muslimer att spara sina pengar i räntebärande konton när andra alternativ 

saknas, såsom fallet är i Sverige idag, den ränta som erhålls får dock inte användas utan 

måste ges bort till behövande medmänniskor enligt imam Abu Raâd. 

En vanlig traditionell bank kan bli ”halal” för en muslim att spara sina pengar i om banken 

gör detta möjligt. Det torde dock inte ligga i vanliga västerländska vinstdrivande bankers 

intresse eftersom det inte kommer att generera vare sig någon vinst eller kostnad för 

banken om kontot ska vara ”halal” för en muslim att spara sina pengar. 

En metod som har använts i en affär, som inte i sig var ett bolån, i GCC (Gulf Cooperation 

Council) var att isolera de element i ett företag som inte var ”Shariah”-kompatibla och 

det är även möjligt att separera de delar som inte är ”Shariah”-kompatibla från övrig 

verksamhet (McMillen, 2013). 

4.1.2 JAK medlemsbank 

Begreppet sparpoäng som JAK medlemsbank använder kan översättas med pengar 

multiplicerat med tid (JAK, 2015). För att få låna pengar från JAK förbinder medlemmen 

att efter avslutat lån ha balans i sparpoäng hos JAK medlemsbank (Burton, 2008). JAK 

medlemsbank ger sina medlemmar som låntagare flera olika möjligheter att spara ihop 

dessa sparpoäng (Larsson och Lindell, 2009). Det är möjligt att spara ihop motsvarande 

antal poäng innan en medlem tar motsvarande lån från banken, som en form av buffert, 

detta kallas inom JAK för fritt sparande, eller tidigare försparande (Larsson och Lindell, 

2009). Det är möjligt att spara olika mängder pengar under olika månader beroende på 

vad den personliga ekonomin tillåter och det är även möjligt för en medlem att ge bort 

sparade poäng till en annan medlem (Gabro och Seyhan, 2012). 

Poäng hos JAK beräknas på sparat och lånat kapital. Sparat kapital ger en pluspoäng per 

månad med faktor 1 eller 1/30 poäng per dag, detta gäller endast bundet sparande medan 

lånat kapital ger en minuspoäng per månad (Johansson, 2014). Fritt sparande hade i april 

2014 en faktor 0.8. Det betyder att för varje sparad krona erhåller en medlem 0.8 poäng 

per månad enligt JAKs nyckeltal (JAK, Nyckeltal, 2015). Anledningen till att faktorn inte 

är 1.0 beror på att JAK medlemsbank idag har mer sparande än utlåning (Johansson, 
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2014). För pengar lånade hos JAK blir en medlem skyldig 1 poäng per krona och månad, 

dessa poäng är negativa, alltså -1 poäng per krona och månad (Johansson, 2014). 

Den mängd pengar som en låntagare behöver spara i efterhand, som kallas för bundet 

sparande, tidigare kallat eftersparande, genererar en poäng per dag (Gabro och Seyhan, 

2012). För att ett lån hos JAK medlemsbank ska betraktas som fullständigt återbetalat 

måste låntagaren ha amorterat av hela sin skuld i kronor samt ha balans i sparpoängen 

(Johansson, 2014). 

För bolån hos JAK medlemsbank kommer tre olika fall att presenteras som exempel, det 

första exemplet är helt utan någon form av fritt sparande men med det obligatoriska 

bundna sparandet. I Figur 10 lånas 1 000 000kr utan någon form av sparande före lånet. 

Lånet kommer att återbetalas under en tjugoårs period. Det lånade kapitalet kommer att 

generera negativa sparpoäng under lånetiden. I detta fall är låntagaren även bunden att 

samla ihop motsvarande summa sparpoäng under samma tidsperiod för att uppfylla det 

krav på bundet sparande som JAK medlemsbank har (Gabro och Seyhan, 2012). De 

lånade 1 000 000kr fick låntagaren tillgång till första dagen som lånet togs medan de 

hopsparade 1 000 000kr blir tillgängliga först när medlemmen har uppnått balans i 

sparpoängen vilket kommer att ske efter tjugo år i detta exempel. 

Ett annat sätt att förklara detta är att ytan ovanför x-axeln måste bli minst lika stor som 

ytan under x-axeln för att lånepoängen ska vara i balans och då blir enligt JAK 

medlemsbank det bundna sparandet avklarat. 

För detta låneexempel behövs egentligen ingen uträkning av sparpoäng, om låntagarens 

bundna sparande är lika stort som dennes amorteringar varje månad kommer lånet att bli 

fullt amorterat på tjugo år. De negativa sparpoäng som lånet har orsakat kommer även att 

vara i balans med de positiva sparpoäng som det bundna sparandet har genererat. 
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Figur 10 - JAK - rak amortering 

I Figur 11 har en låntagare sparat 500 000kr genom att varje månad spara 5 208kr under 

åtta år. Dessa pengar tas sedan ut tillsammans med ett lån på 1 000 000kr för att återbetalas 

under en sexton års period, detta kommer att innebära att det bundna sparandet förändras 

jämfört med det första exemplet. 

 

 

Figur 11 - JAK - försparande 

I Figur 12, som är ett lånealternativ som är under utveckling hos JAK medlemsbank tar 

en medlem ett lån på 1 000 000kr som ska återbetalas på tio år (Johansson, 2014). 

I detta exempel är sparandet per månad hälften mot normalfallet för lånet. Denna 

halvering av sparandet förutsätter att då lånet är slutamorterat kan inte det bundna 

sparandet tas ut i sin helhet utan stegvis. Detta upplägg av lån skulle kunna jämföras med 
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den form av privat pensionssparande som finns på marknaden idag. Skillnaden är att hos 

JAK medlemsbank förekommer ingen spekulation av sparandets tillväxt. JAK 

medlemsbank tar inte heller ut någon administrativ avgift för förvaltning av sparandet 

mer än den årliga obligatoriska medlemsavgiften. 

Under de tio första åren kommer sparandet att generera positiva sparpoäng. 

 

 

Figur 12 - JAK - förlängt eftersparande 

 

Eftersom JAK är en medlemsbank betalar dess medlemmar en medlemsinsats som är 200 

kr första året istället för den årliga medlemsavgiften som är 250 kr (JAK, Medlemsavgift, 

2015). Om en ny medlem lånar ett belopp hos JAK medlemsbank betalas också en 

låneinsats som är 6 % på lånesumman och som återfås då lånet är återbetalt (JAK, 

Avgifter och insatser, 2015). Den som inte betalar sin årliga medlemsavgift blir utesluten 

ur JAK medlemsbank och i och med detta förlorar denne även sina eventuellt sparade 

poäng, men kan ge bort dem till annan medlem innan han eller hon går ur JAK 

Medlemsbank (Johansson, 2014). 

4.1.3 Konventionella banker 

Många av de traditionella västerländska bankerna i Sverige har idag gjort det möjligt för 

presumtiva låntagare att räkna ut hur mycket ett bolån kommer att kosta hos deras bank. 

För denna studie har Nordea (Nordea, 2014) valts men andra konventionella banker har i 

stort sett likadana erbjudanden till sina kunder. 
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Konventionella banker tillåter en låntagare att låna 

maximalt 85 % av köpeskillingen. Lånebelopp 

upp till 75 % av köpeskillingen kan tas i ett 

hypotekslån eller bottenlån medan resterande 10 

% tas i ett topplån med snabbare avbetalning och 

annan räntesats. Ett alternativ banker kan erbjuda 

är att låntagaren kan ta ett blancolån utan bostaden 

som säkerhet på resterande belopp, ett krav för 

detta är för Länsförsäkringar bank Gävleborg en 

fast inkomst (Wänqvist, 2014). 

 

Figur 13 - Hypotekslån - topplån 

Från mitten av 1990-talet och framåt har bostadspriserna stigit parallellt med hushållens 

skuldsättningsgrad och belåningsgrad (Finansinspektionen, 2015). 

Låntagarens höga belåningsgrad gör denne sårbar för stagnationer i bostadspriserna (Hott, 

2011). Under mitten av 2000-talet beviljade bankerna ofta högrisklån till låntagare som 

trots svag återbetalningsförmåga ändå hade sin bostad som säkerhet (Poole, 2010). 

Ökande bostadspriser gjorde det möjligt för låntagarna att binda upp sig på större lån 

(Bernell och Hjort, 2013). Låntagarna är ägare till bostaden men om denne får problem 

att återbetala sitt lån eller sin ränta kan banken som sista utväg kräva att säkerheten ska 

realiseras (Bernell och Hjort, 2013). 

Banker och andra kreditgivare vill på samma sätt minimera sina risker vid lån till 

nystartade företag (Bergström och Klasson, 2007). De viktigaste faktorerna för 

kreditgivarna var enligt Bergström och Klasson (2007) företagarens kompetens, 

branscherfarenhet och kontaktnät. Vidare ser kreditgivarna enligt Bergström och Klasson 

(2007) helst att företagaren själv tillsammans med ett riskkapitalbolag samt banken delar 

på finansieringen och att en personlig borgen tas för företagaren. 

Ett exempel på detta är Radarbolaget i Gävle vars CEO Patrik Ottoson hade mycket svårt 

att få de lån från de banker han behövde vid uppstarten, bankerna sade sig inte vilja ta 

den risk det innebar utan företaget fick endast ett vanligt mindre banklån. Företaget fick 

istället hjälp med lån från Almi som är ett statligt ägt bolag (Ottoson, 2015). 

 

4.2 Intäktsstruktur 
I denna del beskrivs hur de olika typerna av banker får sina intäkter. Konventionella 

banker har idag utvidgat sin verksamhet till många andra områden men detta stycke 

kommer att beskriva deras ursprungliga och huvudsakliga sätt de genererar sina intäkter. 
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Denna studies datainsamling kommer att baseras på bankerna årsredovisningar som är 

primärkällor som lämpar sig bra vid jämförelser (Holme och Solvang, 1986). 

De årsredovisningar som använts i denna studie för Nordea, JAK medlemsbank och 

Kuveyt Türk är alla olika utformade. Bankernas respektive resultat och intäkter 

presenteras på olika sätt och i olika valutor. Nordea presenterar sin årsredovisning i Euro 

(EUR), JAK medlemsbank presenterar den i svenska kronor (SEK) medan Kuveyt Türk 

använder dess inhemska valuta turkiska lira (TRY). 

 

I Figur 14 redovisas en sammanställning av de för studien relevanta intäkter som återfinns 

de tre bankernas årsredovisning för 2013. Intäkterna har grupperats till ränteintäkter, 

provisionsintäkter inkluderandes avgiftsintäkter och sist rörelseintäkter. 

 

Figur 14 - Bankernas intäkter - diagram 

Diagrammet visar tydligt att det finns skillnader i hur de olika bankerna genererar 

intäkter. JAK medlemsbanks och Nordeas största intäktsdel kommer från ränteintäkter 

medan Kuveyt Türk saknar ränteintäkter helt. Kuveyt Türks huvudsakliga intäkter 

kommer från provisionsintäkter vilket diagrammet tydligt visar. 
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4.2.1 Islamiska banker 

Diagrammet i Figur 15 visar de provisionsintäkter som återfunnits för Kuveyt Türk. I 

årsredovisningen finns en post som heter ”Share of profit of a joint venture” som helt 

saknar intäkter och denna har därför inte tagits med i diagrammet. 

 

Figur 15 - Provisionsintäkter Kuveyt Türk - diagram 

Diagrammet i Figur 16 visar Kuveyt Türks rörelseintäkter, i årsredovisningen återfinns 

de under ”Total income from financing activities” och benämns här som ”Intäkter från 

finansieringsverksamhet Kuveyt Türk”. Stora delar av dessa intäkter kan härledas till de 

olika PLS-arrangemang som banken anordnar, de gröna staplarna visar respektive posts 

andel av bankens totala intäkter och de röda staplarna visar postens andel av 

provisionsintäkterna. 

 

Figur 16 - Rörelseintäkter Kuveyt Türk - diagram 
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Som islamisk bank saknar Kuveyt Türk helt ränteintäkter vilket stämmer överens med det 

förbud som finns för islamiska banker och företag att hantera ränta i någon form som 

Errico och Farahbaksh beskrivit i sin studie (Errico och Farahbaksh, 1998). 

4.2.2 JAK medlemsbank 

Figur 17 redovisar de intäkter som kan hänföras till någon form av ränta för JAK 

medlemsbank, posterna presenteras procentuellt dels gentemot ränteintäkterna men även 

gentemot bankens totala intäkter. 

 

Figur 17 - Ränteintäkter JAK medlemsbank - diagram 

De intäkter från provision och avgifter som återfinns i studiens empiriska data finns 

redovisade i nedanstående diagram. Figur 18s diagram presenterar intäkternas 

procentuella andel av provisions- och avgiftsintäkter men även den procentuella andelen 

av JAK medlemsbanks totala intäkter utifrån årsredovisningen. 

 

Figur 18 - Provisionsintäkter JAK medlemsbank - diagram 
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Sett mot bankens totala intäkter är provisionsintäkterna relativt sett små för JAK 

medlemsbank och den största delen av dessa kommer från förseningsavgifter. 

JAK medlemsbanks rörelseintäkter på ett liknande sätt i Figur 19, de röda staplarna 

representerar intäktens storlek relativt bankens totala rörelseintäkter medan de gröna 

staplarna representerar intäktpostens storlek relativt bankens totala intäkter. 

 

Figur 19 - Rörelseintäkter JAK medlemsbank - diagram 

Rörelseintäkterna för JAK medlemsbank är på samma sätt som provisionsintäkterna 

relativt sett små sett till bankens totala intäkter. Den största delen av rörelseintäkterna 

utgörs av de för medlemmarna obligatoriska medlemsavgifterna. 

4.2.3 Konventionella banker  

Nordeas ränteintäkter, som återfunnits i den årsredovisning för 2013 som använts som en 

del till studiens empiriska data, är redovisade i diagrammet i Figur 20. Uppdelningen 

presenteras procentuellt jämfört med Nordeas totala ränteintäkter som röda staplar och 

som gröna staplar relativt bankens totala intäkter. 

 

Figur 20 - Ränteintäkter konventionella banker - diagram 
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Nordeas största intäkter på hela 57.2% kommer från de räntor som de lån dess kunder har 

tagit och dessa uppgår till 85.8% av de totala ränteintäkterna. 

På liknande sätt presenteras Nordeas provisions och avgiftsintäkter utifrån 

årsredovisningen som röda staplar för intäkterna relaterat till totala provisionsintäkter och 

som gröna staplar relaterat till bankens totala provisions och avgiftsintäkter. 

 

Figur 21 - Provisionsintäkter konventionella banker - diagram 

De intäkter som Nordea i sin årsredovisning har presenterat som övriga rörelseintäkter 

och som används som en del av studiens empiriska data presenteras i Figur 22. De röda 

staplarna visar intäktsposterna relativt bankens totala rörelseintäkter och de gröna 

staplarna relaterat till bankens totala intäkter. 

 

Figur 22 - Övriga rörelseintäkter konventionella banker - diagram 
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effektivitet skulle då kunna bestämmas genom att upptäcka dessa tre typer av 

effektivitetskoncept, enligt Kamarudin, Nordin, Muhammad och Hamid (2014). 

Kamarudin et al. (2014) påstår i sin rapport att ett fåtal studier har undersökt effektivitet 

som bestående av dessa tre komponenter. De flesta tidigare studier har främst fokuserat 

på effektivitet avseende kostnad eller vinst, eller båda (Ariff och Can, 2008; Maudos et 

al., 2002; Bader et al., 2008; Srairi, 2009). Enligt Zineldin (1990) kan nettovinst definieras 

som totala intäkter minus totala kostnader, ”Profits = Total revenue – Total costs”. I 

denna studie kommer Zineldins definition av vinst att användas. 

 

I Figur 23 har de i studien ingående bankernas kostnader grupperats till räntekostnader, 

provisionskostnader vilket inkluderar avgiftskostnader och rörelsekostnader. De 

kostnader som återfinns hos Kuveyt Türk och härrör från de olika PLS-arrangemang som 

banken anordnat genom olika ”mudaraba”-kontrakt (Sarker, 1999) har i diagrammet 

adderats till bankens rörelsekostnader. Huruvida dessa istället skulle betraktas som 

provisionskostnader motsägs delvis av Abdel-Haq och Al-Omars studie (1996).  Abdel-

Haq och Al-Omar (1996) gör en jämförelse mellan de kostnader och intäkter som banken 

får från de olika PLS-arrangemangen med de ränteintäkter och kostnader som 

konventionella banker har i balansräkningarna. Enligt Abdel-Haq och Al-Omar (1996) 

finns det skillnader i bankernas redovisning som beror på bankens verksamhet såsom 

islamisk. 

 

Figur 23 - Procentuella kostnader för banker - diagram 

Figur 24s diagram visar kostnadsandelen för respektive intäkt såsom de har presenterats 

tidigare i studien. Kostnad i relation till intäkter har av Kosmidou, Tanna och Pasiouras 

(2005) och Pasiouras och Kosmidou (2007) visats vara en betydande variabel för bankens 
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effektivitet och lönsamhet. Här har de finansiella kostnaderna slagits ihop med 

provisionskostnaderna för Kuveyt Türk för att en tydligare jämförelse ska kunna göras. 

 

Figur 24 - Kostnadsandel för bankernas intäkter - diagram 

4.3.1 Islamiska banker 

Från kostnadsandelen för intäkter för Kuveyt Türk syns det att rörelsekostnadsandelen är 

hela 703.7%, detta beror till stor del på löne- och lokalkostnader som stor del saknar 

motsvarande inkomster. Figur 25 visar de poster som Kuveyt Türk presenterat i sin 

årsredovisning som kan hänföras till rörelsekostnader. 

 

Figur 25 - Rörelsekostnader för islamiska banker – diagram 

Kostnadsandelen för provision ligger på 40.1% för Kuveyt Türk, vilket betyder att Kuveyt 

Türk gör vinst på sin provision. Sett till bankens totala intäkter återfinns 18.2% av 

bankens intäkter i form av ”Fees and commission income” på vilken banken har en 

kostnadsandel på endast 24%, vilket innebär att banken gör en stor vinst på sin provision. 
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För Kuveyt Türk återfinns den största rörelsekostnadsandelen på 42.8% av de totala 

rörelsekostnaderna i posten ”Staff costs” vilket bland annat inkluderar löner till bankens 

anställda, detta motsvarar 23.4% av bankens totala kostnader. ”Staff costs” är i 

årsredovisningen uppdelad enligt tabellen i Figur 26. 

Staff costs % of total 

Wages and salaries 60,1% 

Bonus  11,3% 

Social security premiums 13,0% 

Other fringe benefits 8,8% 

Health expenses  2,7% 

Provision for employee termination benefits  0,6% 

Other  3,6% 
Figur 26 - "Staff costs" islamiska banker - tabell 

Att minska lönekostnader i hopp om önskad vinst ger enligt Focarelli, Panetta och Salleo 

(2003) inte minskade kostnader och kommer således inte ha någon större påverkan på 

kostnadsandelen som uppgår till 703.7% av motsvarande vinst. 

4.3.2 JAK medlemsbank 

JAK medlemsbank har studiens absolut högsta kostnadsandel på 433.1% hos sina 

rörelsekostnader, Figur 27 visar ett diagram över fördelningen av rörelsekostnader såsom 

presenterats i årsredovisningen som har använts som empiriskt data. 

 

Figur 27 - Kostnadsandel övriga rörelsekostnader JAK medlemsbank - diagram 

I JAK medlemsbanks årsredovisning står det att ”Allmänna administrationskostnader 

omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, 

arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas också bl.a. lokalkostnader, 

porto, tele- och datakommunikation, konsulttjänster och fastighetens kostnader” 
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(Årsredovisning 2013, JAK). Här återfinns alltså personal- och lokalkostnader på samma 

sätt som för Kuveyt Türk och på samma sätt saknas motsvarande intäkter. 

Kostnadsandelen på 5.8% som JAK medlemsbank har för ränteintäkter tyder på att 

banken gör en stor vinst som baseras på ränta i någon form. Provisionskostnadsandelen 

för JAK medlemsbank ligger på 98.3% vilket tyder på att banken har balans i sina 

inkomster och utgifter som kan hänföras till provision. 

4.3.3 Konventionella banker 

Även Nordea har en stor kostnadsandel på 292.3% för sina rörelsekostnader. På samma 

sätt som JAK medlemsbank och Kuveyt Türk upptar personalkostnader den största delen 

av rörelsekostnaderna på 26.95% av Nordeas totala kostnader vilket visas i tabellen vid 

Figur 28. 

Övriga rörelsekostnader % av övriga 
rörelsekostnader 

% av totala 
kostnader 

Personalkostnader 59,1% 26,9% 

Övriga administrationskostnader 36,4% 16,6% 

Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella tillgångar 4,5% 2,1% 

Figur 28 - Övriga rörelsekostnader konventionella banker - tabell 

Kostnadsandelen för ränteintäkterna för Nordea ligger på 47.9% vilket medför att Nordea 

har nästan dubbelt så mycket ränteintäkter gentemot ränteutgifter. Nordea gör även en 

betydande vinst på sin provision med en kostnadsandel på 26.1%. 

 

4.4 Metodaspekter 
Beträffande valet av fallstudie som modell för denna studie kommer sig av att studien inte 

prövar någon hypotes eller skapar någon ny teori och då lämpar sig fallstudien bra som 

metod enligt Davis (1972). Denna studie behandlar kvantitativ data, Yin (2007) påstår att 

fallstudier visserligen kan omfatta kvalitativ data men att angreppssättet inom fallstudie 

inte är vitalt. Att fallstudier endast skulle passa i den undersökande fasen av 

undersökningen år något som Shavelston och Townes påstår (2002), men detta 

hierarkiska påstående har ifrågasatts när många betydelsefulla fallstudier har varit både 

förklarande och deskriptiva (Yin, 2007).  

 

Vid jämförelser mellan olika banker som använder olika valutor har en liknande 

procentuell jämförelsemetod valts för denna studie som användes i Iqbals (2001) studie. 

Även Chong och Liu (2009) jämför på ett liknande sätt procentuellt hur investeringar och 

tillgångar har ökat inom islamiska banker jämfört med konventionella banker. På samma 
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sätt använder sig även Ariss (2010) av procentuella jämförelser för vinstutveckling 

mellan konventionella och islamiska banker. En variabel som kan representera den 

effektivitet och lönsamhet som finns hos en bank är kostnad i relation till intäkt, det så 

kallade I/K-talet (Larsson, 1997). Den har av flera studier visat sig vara av stor betydelse 

(Kosmidou et al., 2005; Pasiouras och Kosmidou, 2007) och har därför även valts för 

denna studie. 

 

De banker som ingår i denna studie genererar sina intäkter på olika sätt, det förbud som 

finns mot ränta tillsammans med andra krav på både banker och företag har format 

islamiska banker (Errico och Farahbaksh, 1998). De krav som ställs på islamiska banker 

kan liknas vid tvingande isomorfi enligt DiMaggio och Powells (1983) definition 

”Tvingande isomorfi är ett resultat från både formella och informella påtryckningar på 

organisationer från andra organisationer från vilka de är beroende. Och även av 

kulturella förväntningar från samhället inom vilket organisationen fungerar.” (DiMaggio 

och Powell, 1983). Inom islam förbjuds en förutbestämd avkastning oberoende om den 

ges i form av ränta eller ett förutbestämt belopp (Khan, 1986). Studiens empiriska data 

kommer från bankernas årsredovisningar och dessa är tillämpbara vid jämförelser, enligt 

Holme och Solvang (1986). Bankernas årsredovisning har inte formulerats på liknande 

sätt, intäkter och kostnader har namngivits på olika sätt men grupperingen är trots detta 

liknande, vidare är bankernas årsredovisningar presenterade i olika valutor. 

 

Bankerna upprättar sin årsredovisning beroende på flera olika faktorer. En faktor för 

islamiska banker är valet om operationell eller finansiell leasing. IAS 17 ersatte 

operationell och finansiell leasing med enbart finansiell leasing vid införandet 

(Vepsäläinen, 2013). För att få en redovisningsmässig konsistens i hur ekonomiska 

transaktioner behandlas utgav IFRS år 2013 en exposure draft till IAS 17 (Hällefors, 

2013). Redovisningen för företag påverkas av vilken typ av leasing som väljs (Johansson 

och Olofsson, 2010). För islamiska företag och banker var finansiell leasing inte 

acceptabel enligt ”Shariah” äganderätten och därför gjordes anpassningar där bland annat 

äganderätten av det leasade objektet i slutändan skulle tillfalla leasetagaren av AAOIFI 

för att få finansiell leasing accepterat enligt ”Shariah” och islamiska lagar (AAOIFI, 

2008). 

Ijarah är det snabbast växande arrangemanget för lån enligt Warde (2000), AAOIFI har 

definierat hur Ijarah ska arrangeras i FAS 8 (AAOIFI, 2015). Principen bakom Ijarah kan 

liknas vid konventionell leasing (Sadikot, 2012) där mottagaren av tillgången betalar för 
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hyran eller nyttjanderätten för tillgången (Kahf, 1997). Främst användes Ijarah av 

bankerna som finansieringsmetod för företag men används idag mer och mer av 

privatpersoner vid finansiering av dyrare objekt såsom bostäder (Sadikot, 2012). En 

väsentlig skillnad mellan Ijarah och finansiell leasing är att uthyraren av tillgången står 

för alla risker, men likväl med alla fördelar, som kommer med ägandet (Atmeh och 

Serdaneh, 2012).  De avbetalningar som görs inom Ijarah-arrangemang fördelas som 

intäkter och kostnader hos respektive part i avtalet inom leasingperioden (Atmeh och 

Serdaneh, 2012), detta innebär att intäkter som Kuveyt Türk får genom sina Ijarah-

arrangemang kommer att vara åskådliggjorda i årsredovisningen. 

För långvariga projekt har två olika intäktsredovisningsmetoder utvecklats där 

”completed-contract” räknar hem vinsten vid projektets slutförande medan ”percentage-

of-completion” räknar hem vinsten successivt (Putra, 2008). 

 

Användandet av ”Sukuk”, islamiska certifikat eller betalningsförelägganden som kan 

liknas vid obligationer, har ökat enormt under 2000-talet (IIFM, 2013). Detsamma gäller 

Kuveyt Türk som skriver i sin årsredovisning att de varit pionjärer inom ”Sukuk” i Turkiet 

och har planer att expandera sin verksamhet till andra valutor än den inhemska turkiska 

liran TRY (Kuveyt Türk, 2015). Kuveyt Türk kriver vidare att deras utfärdande av 

”Sukuk” ”stood out as Turkey’s largest lease certificate issuance” (Kuveyt Türk, 2015). 

Vanliga obligationer är inte tillåtna enligt islamiska lagar om de innefattar någon form av 

förutbestämd ränta, detta är något som inte återfinns i ”Sukuk”-certifikat (Nathif och 

Abdulkader, 2004). 

 

4.5 Analys 
I denna del sammanställs studiens empiri och innehållet analyseras. 

4.5.1 Ränteintäkter 

JAK medlemsbank erhåller stora ränteintäkter relativt sin totala intäkt enligt sin 

årsredovisning för 2013, mesta delen av denna kommer från medlemmarnas 

lånekostnader (JAK, Årsredovisning 2013). Men en avsevärd del kommer från 

statsskuldväxlar och från utlåning till kreditinstitut där JAK medlemsbank har en stor del 

av sin kapitalreserv utlånad enligt sin årsredovisning (JAK, Årsredovisning 2013). Dessa 

intäkter kommer i form av ränta, inte lånekostnad, sett till detta är JAK medlemsbank inte 

en räntefri medlemsbank. JAK Medlemsbank förtydligar i årsredovisningen att ”Samtliga 

ränteintäkter och räntekostnader hänför sig till poster som inte redovisas till verkligt 

värde via resultatet och är beräknade enligt effektivräntemetoden” (JAK, Årsredovisning 
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2013). JAK medlemsbank skriver på sin hemsida att ”JAK Medlemsbank har 

banktillstånd och visar att det går att driva en bankverksamhet som inte bygger på 

räntor” (JAK, 2015). JAKs tidigare VD Johan Oppmark sade att ”Låntagarna betalar en 

lånekostnad. Den kan lika gärna kallas ränta eller vad som helst. Det är inte ordet som 

är det viktiga”, sett till detta betraktar JAK medlemsbank sina ränteintäkter som 

lånekostnad (JAKs värdegrund och definition av ränta, 2015). Vidare sade Johan 

Oppmark att ”Det som är viktigt för oss i JAK är att lånekostnaden inte innehåller en ränta 

till spararna, bonus till chefer eller vinst till ägare” (JAK, Svar På Artikeln Går Det Att 

Driva Bank Utan Ränta, 2014). 

 

Nordeas huvudsakliga intäkter på 66.7% av bankens totala intäkter härstammar från 

ränteintäkter, banken har även betydande utgifter avseende ränta uppgående till 46.0% av 

bankens totala kostnader. Huruvida ”Räntebärande värdepapper” som hos Nordea står för 

4.7% av bankens totala intäkter, eller 7.1% av ränteintäkterna, skall räknas som 

traditionell ränteverksamhet är enligt Meslier et als (2014) sätt att se svårt att avgöra. 

Meslier et als (2014) påstående att banker av konkurrensskäl och avregleringar tvingats 

utöka sin verksamhet förutom traditionell ränteverksamhet är svårt att avgöra från det 

data för Nordea som använts i studien. Nordea hade förväntat sig ännu större ränteintäkter 

när de i sin årsredovisning skriver ”räntenettot och nettoresultat av poster till verkligt 

värde hämmades av lägre räntor” (Nordea, 2014). Hur Nordeas balans- och 

resultaträkning ska utformas bestäms till stora delar av olika direktiv (Karim, 2001). 

Utifrån Nordeas årsredovisning för år 2013 varifrån de olika diagrammen utformats, kan 

vi utläsa att 57.2% av Nordeas intäkter kommer i form av ränteintäkter från ”Utlåning till 

allmänheten”. Från studiens presentation av Nordeas intäkter är det här den enda 

intäktspost som sticker ut. 

 

Den utveckling som Riksbankens reporänta har haft visas i Figur 29, och som i juli 2015 

är negativ på 0.35%, borde enligt Gottfries (2003) rapport leda till högre investeringar för 

företag och därigenom mer utlåning från bankerna. Större utlåning från bankerna ger i sin 

tur mer intäkter till bankerna genom räntegapet (Bergqvist, 2014; Ehrenberg och 

Ljunggren, 2014; Bolmesson, 2015). 
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Figur 29- Utveckling av Riksbankens reporänta 

En av slutsatserna som Allesandri och Nelson (2015) kom fram till i sin studie var ”We 

find evidence of a systematic effect of market interest rates on bank profitability” 

(Alessandri och Nelson, 2015). Att större ränteintäkter påverkar bankens avkastning 

visades även i den studie som Alessandri och Nelson gjorde (2015). 

4.5.2 Provisionsintäkter 

JAK medlemsbank har små intäkter från provision och avgifter på 2.6% relativt bankens 

totala intäkter såsom presenterats i årsredovisningen. En anledning till detta är att JAK 

medlemsbank endast har ett kontor (JAK, 2015), vidare saknade banken bankkort utan 

hänvisade sina kunder till konventionella banker vid tidpunkten för denna studie vilket 

möjligen hade kunnat generera intäkter till banken (Johansson, 2014). 

Provisionsintäkter, vilket även inkluderar avgiftsintäkter, utgör en väsentlig andel av både 

Nordea och Kuveyt Türks totala intäkter. För Nordea uppgår provisionsintäkterna till 

22.5% av bankens totala intäkter och för Kuveyt Türk till hela 93.6%. 

 

Utifrån nedbrytningen av Kuveyt Türks provisionsintäkter påvisas det att en stor del av 

bankens intäkter kommer från de PLS-arrangemang som banken ordnat tillsammans med 

sina kunder. Dessa bidrar tillsammans till hela 79.2% av bankens totala provisionsintäkter 

eller 93.6% av bankens totala provisionsintäkter. Dessa intäkter är fördelade på 38.4% 

för ”Profit on originated loans from profit/loss sharing accounts” (av de totala 

provisionsintäkterna), alltså rena PLS-konton som dess kunder sparat sitt kapital i. Samt 

40.8% för ”Profit on originated loans from current accounts and equity” (av de totala 

provisionsintäkterna), alltså den vinst banken gjort på eget kapital och på det kapital som 

bankens kunder sparat i icke PLS-konton. Detta stämmer väl överens med vad Farook et 

al. kom fram i sin studie där de kom fram till att majoriteten av insättarnas medel avsätts 

till olika mudaraba-konton för PLS-investeringar (Farook et al., 2014). Kuveyt Türks 

höga andel av intäkter från PLS-arrangemang styrks även av Lewis och Algaoud (2001) 

som kom fram till att PLS-finansiering generellt sett torde att ge en hög total avkastning. 
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Kuveyt Türk har en relativt sett stor andel provisionsintäkter uppgående till 18.2% på 

posten ”Fees and commission income” av de totala intäkterna. Banken skriver i sin 

årsredovisning att ”Fees and commissions are recognized based on the purposes for 

which such fees and commissions are collected and the basis of accounting for any 

associated financial instrument” (Kuveyt Türk, 2015). Från årsredovisningen kan utläsas 

att intäktsposten för ”Fees and commission income” är 318 401 tusen TRY medan 

kostnadsposten för ”Fees and commission expense” endast är -77 924 tusen TRY. Sett till 

detta stämmer inte den första delen av bankens påstående eftersom banken gör en 

avsevärd vinst på provision. Ett annat sätt att se på det hela är att bankens 

provisionsavgifter delvis betalar lönekostnaderna. 

 

Om Nordeas provisionsnetto har ökat gentemot räntenetto såsom Mankila (2001) 

påvisade i sin studie kan inte utläsas utifrån denna studie. Hur Kuveyt Türks intäkter från 

provision och de PLS-arrangemang banken anordnar har utvecklats under de tre senaste 

åren presenteras i bankens årsredovisning och åskådliggörs i Figur 30. 

 

Figur 30- Kuveyt Türk utveckling av intäkter 

Grafen visar att Kuveyt Türks provisionsintäkter varit stabila under de tre år som 

redovisas i årsredovisningen för 2013 medan bankens intäkter för olika PLS-arrangemang 

har ökat. Detta motsäger Mankilas (2001) påstående, men å andra sidan behandlade 

hennes studie konventionella retail-banker och inte islamiska banker. 

4.5.3 Rörelseintäkter 

Kuveyt Türks intäkter på 6.4% av de totala intäkterna består av rörelseintäkter, för JAK 

medlemsbank uppgår rörelseintäkterna till 20.7% och för Nordea till 10.8%. 

JAK medlemsbanks rörelseintäkter är sett till bankens totala intäkter knappa. Den största 

delen består av medlemsavgifter som bestod av 18.73% av bankens totala intäkter. Burton 

(2008) påstod i sin studie att medlemmar i JAK generellt sett var mer intresserade i sin 
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bank än kunder i konventionella banker. Vidare är det endast medlemmar som har 

möjlighet att låna pengar från JAK medlemsbank, vilket förbinder låntagare att förbli 

medlemmar under lånetiden (JAK, Stadgar, 2015). 

 

Nordeas rörelseintäkter kommer till allra största del från posten ”Nettoresultat av poster 

till verkligt värde” som upptar 89.27% av bankens totala rörelseintäkter och 9.68% av 

bankens totala intäkter. Dessa intäkter kommer från realiserade och orealiserade vinster 

och förluster härstammandes enligt årsredovisningen från; 

 Aktier och andelar samt andra aktierelaterade instrument 

 Räntebärande värdepapper och andra ränterelaterade instrument 

 Övriga finansiella instrument, inklusive kreditderivat och 

råvaruinstrument/råvaruderivat 

 Valutakursförändringar 

 Förvaltningsavgifter, inklusive realiserade och orealiserade intäkter, exempelvis 

omvärderingsvinster/-förluster. Posten innehåller också realiserade resultat från 

avyttringar liksom den löpande avkastningen från innehavet av 

förvaltningsfastigheter 

Kuveyt Türks rörelseintäkter kommer till största delen, 55.3%, från ”Other income” vilket 

påvisar att bankens rörelseintäkter har mindre betydelse i årsredovisningen än de intäkter 

som banken erhåller från olika PLS-arrangemang. 

4.5.4 Kostnadsandel ränteintäkter 

För JAK medlemsbank uppgår kostnadsandelen för ränteintäkter till endast blygsamma 

5.8%. Detta beror till stor del på att JAK medlemsbank inte betalar ränta till 

medlemmarna på det kapital de sparar, men däremot erhåller ränta på det kapital som 

JAK medlemsbank sparar i andra banker (JAK, Årsredovisning 2013). 

Ränteutgifter utgör 46.0% av Nordeas omsättning för 2013 och kostnadsandelen för 

ränteintäkterna ligger på 47.9%. Nordea har i sin årsredovisning redovisat ränteintäkter 

för 10 604 miljoner EUR, ränteutgifterna som redovisats ligger på -5 079 miljoner EUR. 

Posten ”Utlåning till allmänheten” har intäkter på 9 102 miljoner EUR medan 

motsvarande post ”In- och upplåning från allmänheten” har utgifter på -1 439 miljoner 

EUR. Således kan konstateras att Nordea erhåller en stor vinst från sin räntehantering och 

en stor del av denna vinst till synes kommer från räntegapet, detta styrker Ehrenberg och 

Ljunggrens (2014) påstående att räntegapet idag är stort och att bankerna gör stora vinster 

på detta. Att Nordea i sin årsredovisning skriver att ”räntenettot och nettoresultat av 
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poster till verkligt värde hämmades av lägre räntor” tyder på att banken hade hoppats på 

ännu högre vinst. Bolmessons (2015) påstående att bankerna idag tar ut mer vinster än 

tidigare och att bankens kostnader inte motsvarar utgifterna styrks också från Nordeas 

årsredovisning. 

Ränteverksamhet är fortfarande den mest betydande verksamheten för Nordea sett till 

årsredovisningen, banken har utökat sin verksamhet och diversifierat sina inkomstkällor 

precis som Meslier et al. (2014) kom fram i sin studie. 

Nordea hade i sin årsredovisning bättre lönsamhet på sin provisionsverksamhet än på sin 

ränteverksamhet vilket styrker tidigare studier (Stiroh, 2004, 2005; Stiroh och Rumble, 

2006; Lepetit et al., 2008). 

4.5.5 Kostnadsandel provisionsintäkter 

Kostnadsandelen för provisionsintäkterna ligger på 40.1% för Kuveyt Türk, 98.3% för 

JAK medlemsbank och på 26.1% för Nordea. 

Att JAK medlemsbank inte gör någon nämnvärd vinst har tidigare förklarats med att 

banken vid denna studies tidpunkt saknade egna kort som de kunde ta ut avgifter från, 

vidare finns endast ett bankkontor i Sverige. 

 

Kuveyt Türk har erbjudit sina kunder kreditkort sedan 1998 och blev 2002 en direkt 

medlem av Visa (Kuveyt Türk, 2015). Banken skriver i sin årsredovisning ” Kuveyt Turk 

reached its targets for credit card sales and revenue growth, achieving a 43.47% increase 

in the number of credit cards and 24% growth in revenue over the previous year”, sett 

till bankens totala intäkter återfinns 2.1% av intäkterna som kan relateras till hantering av 

kreditkort i posterna ”POS commission income”, ”Communication expense charges” och 

”Credit card fees and commissions”. 

Kuveyt Türk generar sin största vinst genom de olika PLS-arrangemang som banken 

anordnar tillsammans med sina sparare. Att PLS-finansiering generellt sett ger en hög 

total avkastning till en låg kapitalkostnad överensstämmer med Lewis och Algaouds 

(2001) påstående. Att majoriteten av spararna i islamiska banker sparar sitt kapital i 

mudaraba-baserade konton som används för PLS-arrangemang såsom Farook et al. 

(2014) kom fram till ger direkt banken mer kapital att använda i dessa arrangemang. 

Den vinst banken gjorde under 2013 uppgick till ~174 000 tusen TRY vilket motsvarar 

nästan 10% av bankens totala intäkter. Detta tyder på att banken har lyckats väl i de 

arrangemang den har anordnat tillsammans med sina kunder. En anledning till detta borde 

vara att banken har kompetent personal som lyckas väl i de investeringar i PLS-
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arrangemang som banken anordnar. Denna framgång bäddar i sin tur för mer 

investeringar från dess kunder med förhoppning om att erhålla en vinst som är halal enligt 

ett islamiskt synsätt (Farook et al., 2014). 

 

Även Nordea gör en stor vinst på sin provision sett till kostnaderna, Nordea skriver i sin 

årsredovisning ”som merförsäljningen ökade avgifts- och provisionsnettot med 7 

procent”, detta tyder på att banken har utökat sin provision under räkenskapsåret. Banken 

skriver vidare att ”Målet med oförändrade kostnader uppnåddes, genom att utgifterna 

hölls under strikt kontroll”, detta tyder på att banken har utökat den vinst den gör på sin 

provision. 

Finansiell leasing enligt mudaraba genererar idag inte så stora intäkter för Kuveyt Türk, 

posten ”Profit on finance leases” motsvarar endast 1.3% av bankens totala intäkter eller 

1.4% av provisionskostnaderna. Bankens investeringar i finansiell leasing, ”Gross 

investment in finance leases”, hade ökat från 225,658 tusen TRY 2012 till 463,196 tusen 

TRY 2013, huruvida detta är en trend är inte möjligt att säga utifrån det begränsade 

undersökningsmaterialet. 

4.5.6 Kostnadsandel rörelseintäkter 

Rörelsekostnaderna utgör även den avsevärt största delen av JAK medlemsbanks totala 

kostnader på hela 92.7% av bankens totala kostnader, den största delen av dessa kostnader 

återfinns som personalkostnader. Detta gör att kostnadsandelen för rörelseintäkter blir 

433.1% för JAK medlemsbank. 

JAK medlemsbanks ”Allmänna administrationskostnader” är i årsredovisningen 

uppdelad i ”Personalkostnader” och ”Övriga allmänna administrationskostnader” på 

68.4% respektive 31.6% av de totala ”Allmänna administrationskostnaderna”. Den största 

delen av Personalkostnader består av Löner och arvoden vilka visas i tabellen i Figur 31.  

Personalkostnader % av totala personalkostnader 

Löner och arvoden  67,5% 

Sociala avgifter  20,8% 

Kostnad för pensionspremier 5,1% 

Utbildning  3,0% 

Övriga personalkostnader  3,6% 
Figur 31 - Personalkostnader JAK medlemsbank - tabell 

På liknande sätt har Nordea en kostnadsandel på 292.3% för sina rörelseintäkter som 

uppgår till 45.6% av bankens totala kostnader. Dessa härrör till stor del på samma sätt 

som för hos JAK medlemsbank från personalkostnader som uppgår till 59.1% av de totala 

rörelsekostnaderna eller 26.9% av bankens totala kostnader.  
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Även för Kuveyt Türk upptar ”Staff costs” den största delen av bankens totala 

rörelsekostnader men även för bankens totala kostnader. 

 

Att försöka öka sin vinst och bli mer effektiva för någon av bankerna genom att minska 

den i årsredovisningen största kostnadsposten för löner och arvoden till sina anställda 

borde inte på sikt ge ökad vinst, eller snarare minskad kostnadsandel, enligt den studie 

som Farook et al. (2014) utförde. Vidare har JAK medlemsbank icke-finansiella mål som 

Chetkovich och Frumkin (2002) kom fram till i sin studie. En möjlighet är att JAK 

medlemsbanks verksamhets fokus på dessa icke-materiella mål har prioritet före 

finansiella mål som Hyder (2013) menar, och att detta kan påverka den finansiella vinst 

JAK gör på bekostnad av den icke-finansiella vinsten. Huruvida detta kan ha påverkan i 

JAK medlemsbanks stora kostnadsandel för löner och arvoden som tillkommer de 

medlemmar som jobbar för bankens bästa kan inte fastställas i denna studies empiri. 

 

4.6 Sammanfattning av empiri och analys 
Att Nordea gör stor vinst på sin ränteverksamhet, dels tack vare stora ränteintäkter 

motsvarandes 66.7% av bankens totala intäkter, men även genom en låg kostnadsandel 

på 47.9% på sin ränteverksamhet har visats i denna studie. Detta överensstämmer med 

Meslier et al.s (2014) forskning som påvisade att konventionella bankers största intäkter 

kommer från just ränteverksamhet. Nordea har andra inkomstkällor men denna studie 

jämför inte hur proportionen ränteintäkter relaterat övriga intäkter har förändrats i tiden 

som Meslier et al. (2014) gjorde i sin studie. 

 

De banker som ingår i denna studie erbjuder finansiering och lån på olika sätt och med 

olika villkor till sina låntagare. Islamiska banker måste följa islamiska lagar och ”Shariah” 

där bland annat räntan är förbjuden (Errico och Farahbaksh, 1998; Khan, 1986). Det 

Kuveyt Türk erbjuder sina låntagare är finansiering genom ”Ijarah”, islamisk leasing som 

i korthet går ut på att banken finansierar objektet och hyr ut det till låntagaren som betalar 

hyra och avbetalningar på objektet (El-Gamal, 2000), när kontraktet är fullföljt blir denne 

ägare till objektet (Warde, 2000). 

JAK medlemsbank erbjuder lån till sina medlemmar, dessa binder sig då att dels 

återbetala skulden men även att få balans i sparpoäng. JAK medlemsbank erbjuder sina 

medlemmar flera alternativ att samla ihop sparpoäng i förväg eller ge bort sparpoäng till 

andra. Det vanligast är dock att låntagaren använder någon form av eftersparande där 
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sparpoängen skapas efter det att lånet är slutbetalt finansiellt. Som konventionell bank 

använder Nordea sig av räntan får lån till finansieringsobjekt till sina låntagare. 

Detta gör att intäkterna för den finansiering och de lån bankerna erbjuder hamnar på olika 

platser i årsredovisningen. 

 

Målet för kooperativa banker är inte att göra vinst, att JAK medlemsbank ändå gör det 

bekräftar Gabro och Seyhans (2012) studie. JAK medlemsbank genererar den största 

delen av sina intäkter på 76.8% från ränteverksamhet. Detta sker till en kostnadsandel på 

5.8% vilket tyder på att banken gör stor vinst på sin ränteverksamhet.  

Även JAK medlemsbank har utökat sin verksamhet till bland annat blancolån som 

genererar intäkter till banken. Detta sammantaget torde innebära att banken kommer att 

få svårare att hitta balansen mellan sina ideologiska mål och sin finansiella verksamhet 

precis som Chetkovich och Frumkin (2002) kommit fram till. Men även att hitta balansen 

mellan sina medlemmar som är kunder och de medlemmar som är det av ideologiska skäl 

är något som bland annat Hyder (2013) och González et al. (2006) har lyft fram i sina 

studier. 

 

Med en kostnadsandel på 26.1% på provision gör Nordea en större lönsamhetsvinst på 

provision än ränteverksamhet. Nordeas stora andel intäkter från ränteverksamhet gör 

dock att banken fortfarande genererar en större vinst i pengar från ränteverksamheten. 

Detta styrker tidigare studier som visat att lönsamhetsvinsten blir högre för icke-

räntebaserade verksamhet (Stiroh, 2004, 2005; Stiroh och Rumble, 2006; Lepetit et al., 

2008). 

JAK medlemsbank har små intäkter på 2.6% av bankens totala intäkter på sin provision, 

bankens provisionsutgifter uppgår till 2.6% av bankens totala utgifter. Kostnadsandelen 

för provision är 98.3% för JAK medlemsbank vilket kan tolkas till att kostnaderna täcks 

av intäkterna. 

 

Burton menar att medlemmar i JAK medlemsbank har större intresse i sin bank och att 

de därför vill fullfölja sina åtaganden till banken vilket i sin tur ger banken lägre 

kreditförluster (Burton, 2008). En annan anledning som Burton (2008) lyfter fram är att 

låntagarna även har bundet sparande hos banken som blir tillgängligt för låntagaren först 

när balans uppnåtts i sparpoängen. Detta är något som även syns i årsredovisningen för 

JAK medlemsbank som används i denna studie där JAK medlemsbank har låga 

kreditförluster som minskat från föregående år (JAK, 2015). 
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Kuveyt Türks kostnadsandel för provision är 40.1%. Bankens huvudsakliga intäkter på 

hela 93.6% kommer från provision och då främst från bankens deltagande i PLS-

arrangemang. Denna höga avkastning från bankens PLS-arrangemang till en låg 

kapitalkostnad på 45.3% av bankens totala kostnader styrker Lewis och Algaouds (2001) 

studie. Att kreditrisken delvis har flyttats till investerarna, som Cihak och Hesse (2008) 

hävdar, verkar inte ha någon påverkan på bankens sparare eftersom den största delen av 

spararnas medel placeras i olika PLS-konton, enligt Farook et al. (2014). 

De investeringar som görs av bankens sparare tillsammans med banken i olika PLS-

arrangemang kan i detta hänseende ses som en fullgod ersättning för räntan som används 

i konventionella banker. Pengar måste komma till användning inom islam påstår Ben 

Othman och Mersni (2014) och att som muslim då investera dem i PLS-konton blir då 

”halal” och förhoppningsvis även med god avkastning. Detta ger i sin tur även 

multiplikatoreffekter som genererar mervärde precis som Bao och Chang (2013) kom 

fram till. 

Den kostnadsandel för provision som Nordea och Kuveyt Türk har i denna studie 

motsäger Mankilas (2001) påstående att bankerna ökar sitt provisionsnetto gentemot sitt 

räntenetto, måhända kan provisionsnetto öka snabbare än räntenetto men sett till 

kostnadsandelen för provisionsintäkter sker detta inte enligt denna studie. 

 

Alla tre banker i denna studie har relativt sett hög kostnadsandel på sina rörelsekostnader 

beroendes till stor del på personalkostnader, Farook et al.s (2014) studie visade att 

minskade personalkostnader inte på lång sikt kommer att ge banken högre vinst. 
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5. Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer studiens syfte tillsammans med de forskningsfrågor som ställdes 

att kopplas samman med det empiriska och analytiska utfall som framkommit. Denna 

sammankoppling kommer att resultera till det forskningsbidrag som studien har tillfört 

till ämnesområdet. Vidare kommer förslag till framtida forskning inom studiens 

ämnesområde att presenteras tillsammans med de reflektioner som gjorts. 

 

5.1 Inledning 
Att jämföra banker ur olika banksystem är inte helt trivialt, bankernas rapporteringar ser 

inte lika ut, bankerna har helt olika mål och syften. Bankerna styrs ofta enligt regler och 

lagar som inte gäller för övrig banksektor. Att jämföra bankerna på ett helt korrekt och 

rättvist sätt är mycket svårt, precis som Johnes et al. (2013) kom fram till. Det finns 

skillnader mellan islamiska, räntefria och konventionella banker, men det finns även 

många likheter mellan dem. JAK medlemsbank och islamiska banker har många likheter 

förutom enbart synen på räntan, deras verksamheter ska vara rättvisa och moraliskt 

acceptabla för sina medlemmar (Lewis och Algaoud, 2001; Hyder, 2013). För JAK, men 

även andra kooperativa banker, är det viktigt att ”utveckla ekonomiska möjligheter för att 

främja rättvisa och solidaritet” men de ser även till kommande generationer när de säger 

att ”God ekonomi kan aldrig i längden bygga på förbrukning av resurserna, av det reala 

kapitalet” (JAK, JAKs syn på ekonomi, 2015). Ur ett moraliskt perspektiv kan det liknas 

vid islamiska banker, eller snarare islam, som genom den heliga Koranen och ”Sunna” 

försöker skapa ett samhälle som bygger på rättvisa och hederlighet (Lewis och Algaoud, 

2001; Hyder, 2013). 

 

Beträffande JAK medlemsbanks stora likviditetsreserv i form av eget kapital, equity, ökar 

det företagets stabilitet och minskar dess risk för insolvens enligt Deegan och Unerman 

(2011). Genom att på detta sätt göra sig oberoende av utomstående finansiärer har JAK 

medlemsbank möjlighet att bli kostnadseffektiva vilket är ett mål för kooperativa banker 

(Gabro och Seyhan, 2012). Vidare anser Deegan och Unerman (2011) att eget kapital är 

en trygg placering för långfristiga tillgångar. 

Enligt entity-teorin tillhör tillgångarna och vinsterna företaget och aktieägarna får ta del 

av vinsten när en utdelning deklareras. Att Nordea gör stor vinst borde attrahera 

aktieägare som önskar ta del av denna vinst. Denna studie går dock inte in på hur bankens 

eventuella vinster delas med dess aktieägare och inte heller tas någon hänsyn till hur 

bankens aktiekurs har påverkan på bankens strategiska beslut. 
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Konventionella banker påstår sig vara rättvisa och goda, och vara till hjälp för sina kunder 

genom bland annat slogans som ”låna till vad du vill”, ”oavsett vad du behöver låna 

pengar till kan vi hjälpa dig” och ”du kan låna till vad du vill”. Det som sätts i fokus är 

du som bankkund, men konventionella banker drivs till största del av ett vinstintresse för 

sina ägare (Ben Othman och Mersni, 2014), det gör att deras slogans kan kännas aningen 

hypokritiska. 

 

De forskningsfrågor som ställdes i denna studie har visat att det finns skillnader mellan 

kooperativa, islamiska och konventionella banker. 

Räntan är en av de stora skillnaderna bankerna emellan, studien har visat att Kuveyt Türk 

inte hanterar ränta i sina arrangemang med sina kunder (Kuveyt Türk, 2015). Precis på 

samma använder JAK medlemsbank inte ränta när dess medlemmar sparar och lånar 

kapital hos banken eftersom JAK medlemsbank ser räntan som orättvis och att den hindrar 

hållbara investeringar (Hyder, 2013). 

Studien fann även att det finns ett flertal likheter mellan de i studien ingående bankerna. 

En gemensam likhet är att alla banker hade en hög kostnadsandel för sina rörelseintäkter, 

och i samtliga banker berodde denna till stor del på personalkostnader. Kuveyt Türk som 

saknar ränteintäkter täcker sina rörelsekostnader med en del av sina provisionsintäkter 

medan JAK medlemsbank antagligen förlitar sig på delar av de ränteintäkter banken 

erhåller från sina placeringar hos konventionella banker. 

 

Att Kuveyt Türk lyckas så bra med sina investeringar i olika PLS-arrangemang och 

genererar en hög avkastning har visats i denna studie och styrker Lewis och Algaouds 

(2001) påstående att PLS-finansiering generellt sett ger en hög. Detta i sin tur attraherar 

mer kapital från bankens sparare (Farook et al., 2014). Banken riskerar även sitt eget 

kapital i dessa investeringar (Khan, 1986) och studien visar att banken har stark tilltro till 

PLS-finansiering. Studien visade även att Kuveyt Türk har ökat sin finansiella leasing, 

men att denna ännu inte genererar lika stora intäkter som de PLS-arrangemang banken 

anordnar. 

Kuveyt Türk och JAK medlemsbank har även icke-finansiella mål, studien har visat att 

detta inte betyder att bankerna kan generera vinst på dem ett etiskt korrekt sätt (El Hawary 

et al., 2004; JAK, 2015), huruvida de icke-finansiella målen nås eller inte går utanför 

denna studie. 
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5.2 Forskningsfråga besvaras 
För denna studie ställdes tre forskningsfrågor för vilka olika slutsatser funnits i studien. 

De analyser som gjorts i denna studie för forskningsfrågorna presenteras i detta stycke. 

5.2.1 På vilket sätt skapar olika typer av banksystem sina 

intäkter? 

Frågan om hur bankerna skapar sina intäkter besvarades genom bankernas 

årsredovisningar som användes som empiriskt data. Nordea som i denna studie valdes 

som exempel på en traditionell bank får 66.7% av sina intäkter från hantering av ränta, 

provisionsintäkterna uppgår till 22.5% medan resterande 10.8% kommer från 

rörelseintäkter. Ur Nordeas årsredovisning kan det utläsas att 57.2% av bankens totala 

intäkter kommer från räntor som bankens kunder betalar. Med en kostnadsandel på 5.8% 

gör Nordea en stor vinst på räntegapet precis som Ehrenberg och Ljunggren (2014) 

kommer fram i sin studie. 

Kuveyt Türk saknar helt ränteintäkter vilket stämmer väl överens med det förbud mot 

”riba”, eller ränta, som nämns i Koranen (Errico och Farahbaksh, 1998; Khan, 1986). 

Banken får 93.6% av sina intäkter i form av provision och rörelseintäkterna uppgår till 

6.4%. Kuveyt Türk får sina största intäkter från den provision banken tar från de PLS-

investeringar den deltar i, banken har även ökande intäkter från sin ”sukuk”-verksamhet. 

Banken har även planer och förhoppningar på att öka sin ”sukuk”-verksamhet som 

nämnts i studien. Banken får även en stor del av sina intäkter från övriga avgifter och 

provision genom att hålla en låg provisionskostnadsandel på 40.1%. 

JAK medlemsbank får 76.8% av sina intäkter i form av ränteintäkter, provisionsintäkterna 

uppgår till 2.6% och återstående 20.7% kommer från rörelseintäkter. 

De för JAK medlemsbank stora ränteintäkterna kommer i huvudsak från medlemmarnas 

lånekostnader (JAK, Årsredovisning 2013), men delar kommer från bankens placering av 

kapital (JAK, Årsredovisning 2013). Som JAK medlemsbanks tidigare VD Johan 

Oppmark sade används dessa räntekostnader, eller lånekostnader, till stor del till att täcka 

verksamhetens räntekostnader och rörelsekostnader  (JAK, 2014) provisionskostnaderna 

för banken täcks av de provisionsintäkter banken erhåller. 

Nordea har stora ränteintäkter från sin verksamhet och även ett stort räntenetto på 5 525 

miljoner EUR. Nordea har även stora provisionsintäkter som resulterar i ett netto på 

bankens avgifter och provision på 2 624 miljoner EUR, denna stora vinst styrker 

Bolmessons (2015) påstående att bankerna idag tar ut mer vinst än tidigare. 

Kostnadsandelen för provision är den lägsta bland de banker som ingår i denna studie på 

26.1%, vilket bekräftar att banken gör en betydande vinst på sin provision. 
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Kostnadsandelen för Nordeas ränteintäkter ligger de på 47.9%, vilket visar att Nordea gör 

en procentuellt sett större vinst på sin provisionsverksamhet än på sin ränteverksamhet. 

Nordea har precis som övriga banker i denna studie stora administrations- och 

personalkostnader. Banken har även utökat sin verksamhet under de senaste åren och 

därigenom getts möjlighet till utökade intäkter, detta stämmer överens med det resultat 

som Meslier et al. (2014) kom fram till. 

5.2.2 Vilken syn har de olika banksystemen på vinstintresse, och 

hur ska de generera avkastning för de inblandade parterna?  

Studien har på flera punkter visat att de olika bankerna har olika syn på vinst. Islamiska 

banker och JAK medlemsbank har icke-finansiella mål som om de uppnås räknas som en 

vinst för banken. Vinstmaximering är inte ett mål hos JAK medlemsbank på samma sätt 

som för konventionella banker (Gabro och Seyhan, 2012). Huruvida JAK medlemsbank 

uppfyller sina icke-finansiella mål är inget som denna studie berör, men ökningen av 

antalet medlemmar kan vara en måttstock på ökande popularitet hos JAK medlemsbank.  

Kuveyt Türk är en islamisk bank och har som sådan stor verksamhet i PLS-arrangemang 

tillsammans med sina kunder, banken genererar vidare vinst från dessa arrangemang 

vilket kommer kunderna till del (Farook et al., 2014). Banken har en hög avkastning på 

dessa arrangemang (Lewis och Algaoud, 2001). Denna höga avkastning torde i sin tur 

generera mer kapital från kunderna till nya PLS-arrangemang enligt Farook et al. (2014). 

Lewis och Algaoud (2001) påstår att stora vinster för islamiska banker inte är önskvärt. 

Kuveyt Türk gör trots detta en total vinst på 349 041 tusen TRY enligt årsredovisningen 

och banken har dessutom balanserade vinstmedel på hela 652 855 tusen TRY för 

räkenskapsåret vilket går tvärtemot vad Lewis och Algaoud (2001) påstår. 

5.2.3 Vilka skillnader och likheter finns det mellan islamiska 

banker, räntefria banker och traditionella banker? 

Den största och mest uppenbara skillnaden mellan islamiska banker, räntefria banker och 

traditionella banker är deras syn på ränta som för islamiska banker kommer från de regler 

som finns i Koranen och ”Shariah”, för JAK medlemsbank är synen räntan ideologisk.  

Detta medför ofta att islamiska bankprodukter blir skräddarsydda såsom de PLS-

arrangemang som Kuveyt Türk åtar sig å sina kunders räkning (Archer et al., 1998). Enligt 

Cihak och Hesse (2008) finns det skillnader i flyttad kreditrisk från banken till dess 

investerare i och med finansiering i PLS-arrangemang, detta är något som kan tyda på 

Kuveyt Türks ökade involvering i PLS-arrangemang. 
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Det som skiljer JAK medlemsbank från de andra bankerna i denna studie är att JAK 

medlemsbank måste tillgodose önskemål från medlemmar men även från medlemmar 

som är kunder (Hyder, 2013). Som ekonomisk förening finns krav att bedriva kooperativ 

ekonomisk verksamhet som ska främja medlemmarnas intresse (Bolagsverket, 2015), 

utöver detta finns ideologiska mål som JAK medlemsbank och dess medlemmar har. 

Dessa två grupper har olika behov och mål och banken måste sträva efter att göra bägge 

grupper nöjda (González et al., 2006).  

 

En likhet med alla tre banker i denna studie är att alla har en hög rörelsekostnadsandel 

som till stor del beror på administrations- och lönekostnader. Ytterligare en likhet är att 

alla banker vill ha så hög kostnadseffektivitet som möjligt, anledningen till detta skiljer 

sig dock åt bankerna emellan. För kooperativa banker som JAK medlemsbank, men även 

för islamiska banker, är kostnadseffektivitet en garanti för överlevnad och fortsatt 

verksamhet (Gabro och Seyhan, 2012). 

Islamiska banker och JAK medlemsbank har dessutom liknande ideologiska mål som i 

grunden bygger på rättvisa (Hyder, 2013), detta mål saknas helt i konventionella banker. 

Vidare delar islamiska banker och JAK medlemsbank ståndpunkten att ingendera parten 

av transaktionen får utnyttjas eller exploateras (El Hawary et al., 2004; JAK, 2015). 

Nordea och Kuveyt Türk har båda en relativt sett god kostnadsandel för sina provisions- 

och avgiftsintäkter, detta betyder att bägge banker gör en god vinst på detta. 

Avgiftsintäkterna för Kuveyt Türk är intäkter som inte härrör från olika PLS-

arrangemang utan som kommer från poster som ”Commissions on loans”, ”Commission 

income from commitments” och ”Credit card fees and commissions”. Storleksmässigt 

motsvarar dessa provisionsintäkter ungefär en fjärdedel av de intäkter banken gör från 

sina PLS-arrangemang (318 401 / 1 298 490 tusen TRY). 

Nordea skiljer sig från övriga banker i denna studie eftersom Nordeas primära mål är att 

skapa vinst i form av kapital till sina aktieägare, Nordea har satt en utdelningskvot på 

minst 75% som mål för 2016 tillsammans med ett mål på större avkastning på eget kapital 

än genomsnittet för nordiska konkurrenter (Nordea, 2015). 

 

5.3 Studiens teoretiska och praktiska bidrag   
Denna studies teoretiska bidrag till forskningen har medfört en större insikt om vilka 

likheter och skillnader som finns mellan olika banker. Studien har vidare gett en större 

inblick på vilka sätt olika banker genererar intäkter samt visat hur deras vinststruktur ser 
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ut. Dessutom har studien lett till större kännedom om vilken syn banker inom olika system 

har på vinst. 

Flera samband mellan bankerna har identifierats i denna studie jämfört med tidigare 

forskning. Beträffande bankernas likheter fann studien följande generella likheter. 

Personal- och lönekostnader leder till en hög rörelsekostnad för alla i studien ingående 

banker. Studien visade att Kuveyt Türk gör stor vinst på de PLS-investeringar den, en 

tänkbar anledning är att banken har erfarna investerare vilket enligt Farook et al.s (2014) 

studie kan motivera en hög lönekostnad. Vidare vill alla banker ha hög 

kostnadseffektivitet men av olika orsaker. Konventionella banker ökar sin vinst genom 

en högre kostnadseffektivitet medan det för Kuveyt Türk är en garanti för fortsatt 

verksamhet. JAK medlemsbank ökar bankens möjlighet till oberoende genom en hög 

kostnadseffektivitet, precis som Gabro och Seyhan (2012) kom fram till. 

Likheter fanns även mellan två av bankerna, den mest anmärkningsvärda var att både 

Nordea och JAK medlemsbank har en låg kostnadsandel för sina höga ränteintäkter. Att 

Nordea som konventionell bank gör vinst på räntan har påvisats av bland annat Meslier 

et al. (2014), men JAK medlemsbanks stora räntevinst var förvånande med tanke på att 

banken säger sig vara räntefri. En ytterligare likhet är den mellan islamiska banker och 

JAK medlemsbank som båda drivs av icke-finansiella mål som visats av bland andra El 

Hawary et al. (2004) vilka påverkar bankernas verksamhet men inte återspeglas i 

årsredovisningarna. 

Vad beträffar samband som inte kan identifieras i denna studie återfinns Mankilas (2001) 

studie som påvisade att bankerna ökar sitt provisionsnetto gentemot räntenetto. Detta 

motsägs i denna studie som visar motsatt resultat för Nordea och Kuveyt Türk. 

Ovanstående uttalanden och den analys som gjorts i studien bidrar till att generera en 

överskådlig bild över de skillnader och likheter som finns mellan olika banker och deras 

attityd till låntagande. Denna komparativa studie genererar även gemensamma attityder 

till vilka faktorer som har påverkan på bankernas intäkter, utgifter och syn på vinst. 

 

Det praktiska bidrag som denna studie har medfört innebär en ökad förståelse och 

fördjupad kunskap för hur olika bankers verksamhet kan skapa intäkter. I studien har även 

praktiska exempel på affärsmodell och hur dessa lån hanteras. Den intäkts- och 

vinststruktur för islamiska banker som återfunnits i studien kan även ligga till grund för 

utökad verksamhet för medlemsbanker och konventionella banker.  



 
 

79 
 

Konventionella banker och medlemsbanker ges med denna studie möjlighet att återskapa 

den framgång som Kuveyt Türk haft med sina PLS-arrangemang som denna studie har 

analyserat.  

 

5.4 Reflektioner 
Ett problem som uppenbarat sig i denna studie är att jämförelser ur det empiriska data 

som använts i studien endast möjliggörs för bankernas vinst i form av kapital. JAK 

medlemsbank, men även islamiska banker, har icke-finansiella mål (Chetkovich och 

Frumkin, 2002) som inte syns i balansräkningen. Då JAK medlemsbanks tidigare VD 

Johan Oppmark själv svarar på en direkt fråga att det viktiga för banken är att räntan inte 

gå till spararna, cheferna eller ägarna (dvs medlemmarna) ställer det frågan vad JAK 

medlemsbank har för planering för sin ökande kapitalreserv. 

Vidare har studiens empiriska data endast tagits för ett räkenskapsår, utifrån detta är det 

inte möjligt att se på vilket sätt bankernas intäkts-, kostnads- och vinststrukturer har 

utvecklats i tiden. Till denna studie har en mängd telefonintervjuer och kontakter via mail 

tagits, dessa har varit bidragande till studiens slutsatser. Beträffande respondenternas svar 

kan dessa möjligen inte vara lika öppna och lätta att tolka som personliga intervjuer. För 

studien har telefon- och mailkontakt tagits med en mängd banker vilka tyvärr inte 

återkommit med relevanta svar eller uppgifter vilket har påverkat urvalet av banker. 

 

5.5 Förslag till vidare forskning 
De forskningsfrågor som ingår i denna studie har tillsammans med den analys som gjorts 

gett grunder till flera nya frågeställningar vilka inte har varit möjliga att analysera eller 

besvara i denna studie. 

En sådan fråga är vad Riksbankens negativa reporänta som påverkat bankernas in- och 

utlåningsräntor får för påverkan på bankernas kunder, vilka incitament kan vanliga 

konventionella banker hitta för att behålla sina kunder med en oansenlig ränta som 

styrmedel? Kan räntans storlek komma att påverka låntagare att istället selektera JAK 

medlemsbank, eller kanske en islamisk bank om en sådan skulle startas i Sverige? 

Kommer Riksbankens negativa ränta att förmå konventionella banker att divergera sin 

verksamhet och verkligen erbjuda muslimer att bli kunder på dem ett etiskt korrekt sätt? 
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Bilaga 1 – Intervju med Al-Duhan, R 

Imam för Gävles moské Al-Rashideen, 2014-03-23, intervjuare Mahjouba Ourtani 

Frågor 

 Hur bör en muslim spara sina pengar i Sverige idag? 

 Hur kan en muslim som saknar sparade pengar och släktingar och vänner att låna 

pengar från ta ett bolån i Sverige idag? 

 Kan en ”vanlig” bank bli möjlig, ”halal”, för muslimer att spara och låna pengar från? 

Bilaga 2 – Intervju med Maria Wänqvist, Länsförsäkringar Gävleborg 

Maria Wänqvist, Länsförsäkringar Gävleborg, 2014-04-15, intervjuare Mahjouba 

Ourtani 

Allmän diskussion om bankens syn på lån 

 

Bilaga 3 – Intervju med Patrik Ottoson, CEO Radarbolaget 

Patrik Ottoson, CEO Radarbolaget, 2015-04-10, intervjuare Mahjouba Ourtani 

Frågor 

 Vilka är bolagets största investeringar? 

 Riksbanken har sänkt reporäntan, har detta påverkat era lån på något sätt? 

 Vilken typ av lån har banken beviljat er? Kan banken ensidigt förändra villkoren i 

lånet, och har det hänt? 

 Har företaget upprättat reserver som kan absorbera eventuella förluster? Vilka risker 

kan uppkomma genom denna skuld eller investering (kapitaltäckning, 

riskhantering)? 

 Intäkter/Ränteintäkter-Räntekostnader (Årsredovisning) 

Bilaga 4 – Intervjuförfrågan 

Frågor ställda till islamiska banker 

Here are some of my questions: 

 How to finance your Islamic banking? Where does the initial capital come? 

 What were the reasons for your bank to convert to Islamic? 

 What is the nature of your risks when you lend money to companies or private 

persons and how are they handled by your bank? 

 What type is your typical customer? Small investors, large investors, long-

term, short-sighted? 

 Are there any complications when it comes to tax area? 
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Bilaga 5 – Resultaträkning JAK medlemsbank 
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Bilaga 6 – Balansräkning JAK medlemsbank 
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Bilaga 7 – Resultaträkning Nordea 
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Bilaga 8 – Balansräkning Nordea 
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Bilaga 9 – Resultaträkning Kuveyt Türk bank 
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Bilaga 10 – Balansräkning Kuveyt Türk bank 

 
 


