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Sammanfattning 
	  
Uppsatsens	  titel:	   Internationaliseringen	  av	  redovisningen	  i	  Kina	  -‐	  	  

Fokus	  på	  den	  kinesiska	  politikens	  och	  kulturens	  
påverkan	  på	  den	  internationellt	  anpassade	  
redovisningen	  i	  Kina.	  

	  
	  
Seminariedatum:	   	   2014-‐05-‐23	  
Kurs:	   	   	   	   FEKN90,	  Masteruppsats,	  Företagsekonomi,	  30	  HP.	  
	  
Författare:	   	   	   Caroline	  Gabrielsson	  och	  Sebastian	  Stockenhed.	  
Handledare:	   	   	   Kristina	  Artsberg.	  
	  
Nyckelord:	   	   	   Kina,	  redovisning,	  politik,	  kultur,	  ASBE,	  IFRS.	  
	  
Syfte:	   Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  hitta	  möjliga	  

förklaringar	  till	  vilken	  roll	  de	  kulturella	  och	  politiska	  
faktorerna	  har	  spelat	  på	  det	  internationellt	  
anpassade	  redovisningssystemet	  i	  Kina.	  Således	  vill	  
vi	  undersöka	  hur	  de	  påverkande	  elementen	  –	  kultur	  
och	  politik	  -‐	  har	  inverkat	  på	  det	  nuvarande	  
Accounting	  Standards	  for	  Business	  Enterprises	  
(ASBE).	  

	  
Metod:	   Den	  abduktiva	  ansatsen	  och	  det	  deskriptiva	  

angreppssättet	  har	  utförts	  med	  en	  kvalitativ	  studie.	  	  
	  
Teori:	   Hofstedes	  och	  Grays	  kulturteorier,	  samt	  Lins	  teori	  

om	  Centrally	  Managed	  Capitalism	  (CMC)	  för	  att	  
förklara	  kulturens	  och	  politikens	  påverkan	  på	  ASBE.	  	  

	  
Empiri	  &	  Analys:	   Vår	  empiristudie	  består	  av	  att	  granska	  skillnaderna	  

mellan	  IFRS	  och	  ASBE.	  	  
Dessa	  kommer	  i	  analysen	  att	  sättas	  i	  förhållande	  till	  
Kinas	  kultur	  och	  politik.	  Detta	  visar	  vilken	  påverkan	  
de	  har	  haft	  på	  ASBE.	  	  

	  
Slutsatser:	   Både	  kulturen	  och	  politiken	  har	  spelat	  en	  stor	  roll	  

vid	  konvergensprocessen	  mot	  IAS/IFRS.	  Den	  
kinesiska	  kulturen	  har	  påverkat	  dessa	  skillnader	  
mer	  än	  vad	  den	  kinesiska	  politiken	  har	  gjort,	  men	  
det	  är	  svårt	  att	  dra	  en	  skiljelinje	  mellan	  vad	  som	  är	  
politiska	  eller	  kulturella	  faktorer.	  
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Abstract 
	  
Title:	   The	  Internationalization	  of	  Accounting	  in	  China	  –	  

Focus	  on	  the	  impact	  of	  Chinese	  politics	  and	  culture	  
on	  the	  internationally	  adapted	  accounting	  in	  China.	  

	  
Seminar	  date:	   	   2014-‐05-‐23	  
Course:	   FEKN90,	  Master	  thesis	  in	  Business	  administration,	  

30	  ECTS-‐credits.	  
	  
Authors:	   	   	   Caroline	  Gabrielsson	  and	  Sebastian	  Stockenhed.	  
Advisor:	   	   	   Kristina	  Artsberg.	  
	  
Key	  words:	   	   	   China,	  accounting,	  politics,	  culture,	  ASBE,	  IFRS.	  
	  
Purpose:	   The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  find	  possible	  

explanations	  to	  what	  role	  the	  cultural	  and	  political	  
factors	  have	  played	  on	  the	  international	  accounting	  
system	  in	  China.	  Thus,	  we	  want	  to	  investigate	  in	  
what	  ways	  the	  influencing	  elements	  -‐	  culture	  and	  
politics	  -‐	  has	  had	  an	  impact	  on	  the	  current	  
Accounting	  Standards	  for	  Business	  Enterprises	  
(ASBE).	  

	  
Methodology:	   	   The	  abductive	  and	  the	  descriptive	  approach.	  We	  	  
	   	   	   	   have	  used	  the	  qualitative	  method	  för	  our	  study.	  	  
	  
Theoretical	  perspective:	   We	  are	  using	  the	  theories	  of	  Hofstede	  and	  Gray	  to	  
	   	   	   	   determine	  the	  effect	  of	  China’s	  culture	  on	  ASBE.	  We	  
	   	   	   	   are	  applying	  Lin’s	  theory	  of	  a	  Centrally	  Managed	  	  
	   	   	   	   Capitalism	  (CMC)	  to	  determine	  the	  political	  effect	  on	  
	   	   	   	   the	  ASBE.	  	  
	  
	  
Empirical	  foundation	  &	  
Analysis:	   Our	  empirical	  study	  is	  based	  on	  examining	  the	  

differences	  between	  ASBE	  and	  IFRS.	  	  
In	  the	  analysis	  part	  we	  will	  put	  these	  differences	  in	  
relation	  to	  China's	  culture	  and	  politics	  and	  thereby	  
find	  out	  how	  much	  these	  have	  influenced	  ASBE.	  	  

	  
Conclusion:	   Both	  culture	  and	  politics	  have	  played	  a	  major	  role	  in	  

the	  convergence	  process	  towards	  IAS/IFRS.	  The	  
Chinese	  culture	  has	  influenced	  these	  differences	  
more	  than	  the	  Chinese	  policy	  has	  done.	  However,	  it	  
is	  difficult	  to	  draw	  a	  dividing	  line	  between	  what	  are	  
political	  and	  cultural	  factors.	  
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Förkortningar 
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1. Inledning 
	  

	  
Detta	  är	  ett	  introducerande	  kapitel,	  i	  vilket	  vi	  ämnar	  presentera	  vårt	  valda	  ämne	  

som	  ska	  behandlas	  i	  vår	  studie.	  Vårt	  ämne	  för	  uppsatsen	  är	  Kinas	  redovisning	  (för	  

PRC-‐listade	  företag)	  efter	  införandet	  av	  IFRS	  och	  hur	  mycket	  Kinas	  politik	  och	  

kultur	  har	  påverkat	  de	  nuvarande	  redovisningsstandarderna	  ASBE.	  I	  

inledningskapitlet	  ingår	  introduktion,	  problemdiskussion,	  problemformulering,	  

syfte,	  målgrupp,	  avgränsningar	  samt	  disposition.	  

	  
	  

1.1  Introduktion 
Enligt	  en	  gammal	  sägen	  framställs	  Kina	  som	  den	  sovande	  draken.	  Kanske	  är	  det	  

denna	  drake	  som	  på	  senare	  tid	  tycks	  ha	  sovit	  färdigt.	  En	  sak	  är	  säker	  -‐	  vi	  i	  väst	  

kan	  bara	  vittna	  om	  den	  världsomskakande	  utveckling	  Kina	  har	  fått	  erfara.	  	  

	  

I	  mitten	  av	  1700-‐talet	  var	  Kina	  högsta	  mode	  i	  Europa,	  då	  skeppades	  tontals	  med	  

kinesiskt	  porslin,	  siden	  och	  annat	  till	  de	  europeiska	  huvudstäderna.	  Man	  hade	  en	  

stor	  beundran	  för	  kinesisk	  filosofi,	  arkitektur	  och	  annat.	  Kina	  upplevde	  då	  sin	  

storhetstid.	  Sedan	  den	  sista	  kejsardynastin	  Manchuernas	  fall	  har	  Kinas	  

utveckling	  i	  det	  närmsta	  stagnerat.	  Det	  är	  först	  på	  senare	  tid	  som	  Kina	  har	  börjat	  

återhämta	  sig	  som	  en	  global	  stormakt.	  	  

	  

Att	  inom	  loppet	  av	  30	  år	  bli	  en	  stormakt	  är	  emellertid	  ingen	  lätt	  sak.	  Avancerade	  

ekonomier	  som	  USA,	  Japan	  och	  stora	  delar	  av	  Europa	  har	  redan	  etablerade	  

regelverk	  och	  metoder	  för	  vilka	  marknadens	  alla	  aktörer	  har	  att	  förhålla	  sig	  till.	  

Redovisning	  är	  i	  mångt	  och	  mycket	  en	  produkt	  av	  omgivningen.	  Kinas	  drastiska	  

och	  i	  många	  avseenden	  exceptionella	  tillväxt	  ställer	  krav	  på	  nya	  och	  mer	  

tidsenliga	  redovisningsmetoder.	  

	  

Det	  finns	  många	  fördelar	  för	  Kina	  att	  vinna	  på	  ett	  internationaliserat	  

redovisningssystem.	  Ett	  unisont	  standardsystem	  som	  införlivar	  de	  regler	  och	  
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metoder	  som	  används	  världen	  över	  skulle	  med	  förhoppning	  innebära	  att	  

utländska	  investerare	  och	  kreditgivare	  får	  ett	  ökat	  förtroende	  och	  förståelse	  för	  

den	  kinesiska	  kapitalmarknaden.	  Utöver	  de	  gränsöverskridande	  risker	  en	  

investering	  alltid	  medför,	  är	  det	  en	  förutsättning	  att	  alla	  parter	  talar	  samma	  

”språk”.	  Detta	  för	  att	  eliminera	  det	  som	  ofta	  kallas	  translation	  risk.	  Vi	  kan	  med	  

sannolikhet	  tala	  om	  en	  ökad	  investeringsvilja.	  Denna	  vilja	  skulle	  naturligtvis	  inte	  

begränsas	  till	  utländska	  investerare.	  Den	  inhemska	  benägenheten	  att	  investera	  

skulle	  även	  den	  påverkas	  positivt	  (Casplus,	  2006).	  

	  

Vidare	  skulle	  kinesiska	  företag	  med	  ambitionen	  att	  nå	  ut	  till	  världens	  marknader	  

faktiskt	  kunna	  reducera	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  i	  det	  arbete	  som	  måste	  

utföras	  för	  att	  samverka	  med	  de	  lokala	  redovisningsstandarderna	  (Casplus,	  

2006).	  Det	  är	  mot	  bakgrund	  till	  detta	  vi	  vill	  studera	  hur	  politiken	  och	  kulturen	  i	  

Kina	  har	  påverkat	  det	  kinesiska	  redovisningssystemet	  ASBE.	  

	  

1.2  Problemdiskussion 
Ju	  fler	  länder	  som	  överväger	  IFRS	  desto	  större	  är	  behovet	  att	  utforska	  relevansen	  

av	  IFRS.	  Det	  är	  nödvändigt	  att	  jämföra	  hur	  mycket	  den	  institutionella,	  politiska	  

och	  kulturella	  miljön	  skiljer	  sig	  från	  det	  tänkandet	  som	  IFRS	  har.	  Hur	  mycket	  

skiljer	  sig	  egentligen	  Kinas	  miljö	  från	  IFRS?	  Vilken	  faktor	  skiljer	  sig	  mest	  och	  kan	  

ha	  utgjort	  ett	  hot	  i	  konvergensprocessen?	  Kinas	  konvergens	  av	  IFRS	  har	  gått	  fort	  

och	  kanske	  hade	  en	  längre	  tidsperiod	  av	  konvergens	  ökat	  kvaliteten	  och	  på	  så	  

sätt	  bidragit	  till	  ett	  komplett	  redovisningssystem.	  	  

	  

IFRS	  mål	  och	  krav	  kan	  utgöra	  ett	  problem	  ifall	  de	  strider	  mot	  Kinas	  mål	  och	  krav	  

genom	  traditionsenliga	  principer.	  Ett	  exempel	  är	  IAS/IFRS	  krav	  på	  

användningen	  av	  verkligt	  värde,	  det	  vill	  säga,	  fair	  value.	  IFRS	  syftar	  till	  att	  ge	  

relevant	  och	  korrekt	  information	  till	  alla	  intressenter.	  Kinesisk	  redovisning	  är	  

främst	  riktat	  mot	  de	  sociala	  och	  politiska	  nätverken,	  vilka	  i	  sin	  tur	  inte	  är	  lika	  

intresserade	  av	  det	  verkliga	  värdet.	  Då	  IAS/IFRS	  kräver	  tillämpningen	  av	  verkligt	  

värde	  är	  detta	  till	  för	  att	  ge	  en	  korrekt	  information	  och	  en	  viss	  transparens.	  Detta	  

är	  dock	  inte	  lika	  viktigt	  i	  Kina	  som	  ur	  ett	  internationellt	  perspektiv	  (Xianjie	  et	  al.,	  
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2012).	  Följaktligen	  är	  verkligt	  värde	  väldigt	  sällsynt	  i	  Kina,	  och	  ASBE	  kräver	  

således	  i	  de	  flesta	  fall	  användandet	  av	  anskaffningsvärdet.	  

	  

Det	  faktum	  att	  IFRS	  har	  sina	  rötter	  i	  det	  anglosaxiska	  systemet	  är	  kanske	  en	  av	  

de	  viktigaste	  hörnstenarna	  i	  denna	  problemdiskussion	  (IFRS	  hemsida,	  a).	  Den	  

vakna	  läsaren	  har	  förmodligen	  redan	  lyckats	  inse	  att	  den	  kinesiska	  kulturen	  

skiljer	  sig	  avsevärt	  från	  den	  anglosaxiska.	  Den	  kinesiska	  kulturen	  har	  två	  

grundläggande	  idéer;	  konfucianism	  och	  guanxi.	  De	  övergripande	  skillnaderna	  

mellan	  dessa	  och	  IAS/IFRS	  kan	  ha	  skapat	  problem	  vid	  implementeringen	  av	  

internationella	  redovisningsstandarder	  i	  Kina.	  Detta	  vill	  vi	  undersöka	  närmare.	  

	  

De	  nationella	  redovisningssystemen	  har	  delats	  in	  olika	  grupper	  och	  kategorier	  

för	  att	  särskilja	  skillnader	  och	  likheter	  länder	  emellan.	  Vi	  har	  märkt	  att	  de	  

kulturella	  aspekterna	  många	  gånger	  passerat	  obemärkt	  i	  den	  litteratur	  vi	  läst.	  

Gray	  (1988)	  konstaterade	  att	  kultur	  är	  ett	  svårdefinierat	  begrepp	  och	  dessutom	  

är	  kultur	  starkt	  anknutet	  till	  tid.	  Det	  kan	  vara	  en	  förklaring	  till	  att	  de	  kulturella	  

aspekterna	  inte	  har	  märkts	  av	  i	  hög	  utsträckning.	  	  

	  

Kulturens	  roll	  i	  redovisningen	  skall	  inte	  underskattas.	  Hofstedes	  fyra	  

kulturdimensioner	  publicerades	  redan	  1980	  och	  ligger	  än	  idag	  till	  grund	  för	  den	  

vetenskap	  som	  berör	  ämnet.	  Det	  har	  förvisso	  gjorts	  studier	  på	  senare	  tid	  också.	  

Gemensamt	  för	  dessa	  är	  att	  slutsatserna	  talar	  om	  vikten	  och	  påverkan	  av	  kultur	  

på	  internationella	  framsteg	  inom	  redovisningen.	  Människors	  kulturella	  

egenskaper	  tenderar	  att	  ha	  långt	  bakåtgående	  rötter	  och	  därför	  är	  det	  mycket	  

svårt	  att	  genomföra	  snabba	  förändringar.	  Inte	  sällan	  möts	  reformer,	  som	  

påverkar	  kulturen,	  av	  hårt	  motstånd	  (Chow	  et	  al.,	  1995).	  	  

	  

Det	  har	  konstaterats	  att	  både	  Hofstedes	  och	  Grays	  teorier	  om	  kultur	  har	  mött	  

mycket	  kritik	  (exempelvis	  Baskerville,	  2003),	  vilket	  kan	  vara	  intressant	  att	  

studera	  vidare	  på.	  Vi	  bör	  ha	  denna	  kritik	  i	  åtanke	  när	  vi	  bedömer	  Kinas	  kultur	  

och	  hur	  den	  har	  påverkat	  ASBE.	  	  

	  



	  
	  
	  

12	  

Politiskt	  inflytande	  är	  stort	  vid	  införande	  av	  IAS/IFRS	  i	  utvecklingsländerna.	  Då	  

Kina	  är	  ett	  utvecklingsland	  kan	  det	  vara	  intressant	  att	  gå	  på	  djupet	  och	  

undersöka	  hur	  mycket	  den	  politiska	  makten	  i	  landet	  har	  påverkat	  

konvergensprocessen.	  Eftersom	  politiken	  i	  Kina	  skiljer	  sig	  markant	  från	  

västvärlden	  där	  IFRS	  ”föddes”,	  är	  detta	  särskilt	  fascinerande	  att	  utforska.	  

Intressant	  är	  hur	  en	  politisk	  ideologi	  som	  kommunismen	  kan	  fungera	  ihop	  med	  

en	  kapitalistisk	  marknadsekonomi.	  Detta	  har	  Lin	  (2011)	  sina	  teorier	  om	  och	  

dessa	  kan	  vara	  intressanta	  att	  vidareutveckla.	  Kombinationen	  av	  socialism	  och	  

kapitalism	  resulterar	  i	  hennes	  så	  kallade	  Centrally	  Managed	  Capitalism	  (CMC)	  

och	  detta	  är	  en	  komplex	  situation.	  Vad	  gäller	  idag	  och	  hur	  har	  ASBE	  påverkats	  av	  

det	  CMC	  som	  råder	  i	  Kina?	  Det	  är	  även	  en	  nödvändighet	  att	  utforska	  de	  kinesiska	  

ideologierna	  datong	  och	  xiaokang,	  vilka	  vi	  tror	  kan	  kopplas	  till	  den	  politik	  Kina	  

har	  idag.	  

	  

1.3  Problemformulering 
Införandet	  av	  ett	  internationellt	  redovisningssystem	  kan	  medföra	  problem	  i	  de	  

länder	  vars	  kultur	  och	  politik	  är	  främmande	  för	  redovisningssystemets	  

härkomst.	  Kinesisk	  kultur	  och	  politik	  skiljer	  sig	  markant	  från	  den	  kultur	  och	  

politik	  som	  upphovsmakarna	  till	  IFRS	  har	  i	  västvärlden.	  Vår	  studie	  ska	  ge	  svar	  på	  

frågeställningarna;	  Vad	  har	  påverkat	  ASBE	  mest	  –	  den	  politiska	  eller	  kulturella	  

miljön	  i	  Kina?	  Och	  till	  vilken	  utsträckning	  har	  politiken	  och	  kulturen	  haft	  ett	  

inflytande	  över	  ASBE?	  

	  

1.4  Syfte 
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  hitta	  möjliga	  förklaringar	  och	  mönster	  som	  

beskriver	  vilken	  roll	  de	  kulturella	  och	  politiska	  faktorerna	  har	  spelat	  på	  det	  

internationellt	  anpassade	  redovisningssystemet	  i	  Kina.	  Således	  vill	  vi	  undersöka	  

hur	  de	  påverkande	  elementen	  -‐	  kinesisk	  kultur	  och	  politik	  -‐	  har	  inverkat	  på	  det	  

nuvarande	  ASBE.	  
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1.5  Målgrupp 
Med	  denna	  uppsats	  vänder	  vi	  oss	  främst	  till	  de	  som	  har	  ett	  intresse	  för	  Kinas	  

ekonomiska	  utveckling	  ur	  ett	  redovisningsperspektiv.	  Läsare	  med	  intresse	  för,	  i	  

synnerhet	  kinesisk,	  politik	  och	  kultur	  kommer	  förhoppningsvis	  också	  finna	  sitt	  

engagemang	  i	  texten.	  

	  

1.6  Avgränsningar 
Denna	  studie	  har	  avgränsats	  till	  att	  endast	  undersöka	  de	  företeelser	  som	  gäller	  

det	  kinesiska	  fastlandet,	  Folkrepubliken	  Kina.	  Hongkong	  och	  Macao	  är	  därmed	  

exkluderade.	  Anledningarna	  till	  detta	  är	  att	  dessa	  regioner	  varit	  under	  brittisk	  

respektive	  portugisisk	  besittning	  fram	  till	  1997	  och	  1999.	  Regionerna	  betraktas	  

vara	  Special	  Administrative	  Region	  (SAR)	  och	  har	  därmed	  fortfarande	  sina	  egna	  

politiska	  och	  ekonomiska	  system.	  Detta	  antas	  därför	  ha	  en	  påverkan	  på	  vår	  

studies	  resultat.	  
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1.7 Disposition 

	  

Resultat	  
Det	  slutgiltiga	  kapitlet	  i	  vår	  studie	  presenterar	  det	  resultat	  vi	  har	  kommit	  fram	  till.	  
Vi	  kommer	  också	  att	  ge	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  för	  framtida	  uppsatsförfattare.	  	  

Analys	  
Här	  analyserar	  vi	  divergenserna	  från	  vår	  empiri.	  Vilka	  möjliga	  mönster	  och	  förkl-‐
aringar	  kan	  vi	  se	  till	  skillnaderna	  utifrån	  ett	  kulturellt	  och	  politikiskt	  perspektiv?	  	  

Empiri	  
Vi	  sammanställer	  informationen	  från	  vår	  sekundärdata,	  vilken	  jämför	  ASBE	  med	  

IFRS.	  Här	  kan	  vi	  se	  de	  divergenser	  som	  skiljer	  standarderna	  åt.	  

Kinesisk	  redovisning	  
Beskrivning	  av	  Kinas	  redovisning,	  från	  ett	  historia	  till	  nutid.	  Viktiga	  institutioner	  

samt	  redovisiningsprofessionen	  i	  Kina	  kommer	  också	  att	  presenteras.	  

Internationell	  redovisning	  
Här	  beskriver	  vi	  den	  utvecklig	  den	  internationella	  redovisningen	  har	  fått	  erfara,	  

samt	  de	  aspekter	  som	  är	  relevanta	  för	  vårt	  ämne.	  

Politik	  &	  teori	  

Vi	  klargör	  Kinas	  politik,	  samt	  redogör	  för	  de	  kinesiska	  ideologierna	  datong	  och	  
xioakang.	  Politiken	  kommer	  sättas	  i	  relation	  till	  kapitalismen.	  	  	  

Kultur	  och	  teori	  

Här	  redogör	  vi	  för	  Hofstedes	  och	  Grays	  kulturteorier	  samt	  de	  kinesiska	  tankesätten	  
guanxi	  och	  konfucianism.	  Vi	  kommer	  även	  att	  redogöra	  kritiken	  som	  mött	  teorierna.	  	  

Metod	  
Syftet	  med	  detta	  stycke	  är	  att	  beskriva	  den	  metodik	  vi	  använder	  oss	  av	  i	  vår	  uppsats	  

för	  att	  slutligen	  nå	  ett	  resultat.	  



	  
	  
	  

15	  

2. Metod 
	  

	  
I	  metodkapitlet	  presenterar	  vi	  de	  tillvägagångssätt	  vi	  använder	  oss	  av	  för	  att	  nå	  ett	  

resultat	  och	  för	  att	  kunna	  besvara	  vår	  frågeställning.	  Vi	  inleder	  detta	  kapitel	  med	  

att	  beskriva	  vårt	  val	  av	  ämne	  samt	  att	  presentera	  tidigare	  forskning	  som	  berör	  

vårt	  ämne.	  Sedan	  redogör	  vi	  för	  de	  valda	  angreppssätt	  och	  metoder	  som	  vi	  anser	  

passa	  vårt	  syfte	  allra	  bäst.	  Vidare	  beskriver	  vi	  hur	  vi	  samlar	  in	  våra	  data,	  val	  av	  

teorier,	  samt	  källkritik	  angående	  de	  data	  vi	  samlar	  in.	  Slutligen	  förklarar	  vi	  

kortfattat	  de	  begrepp	  och	  definitioner	  vi	  använder	  i	  vår	  studie.	  

	  
	  

2.1 Val av ämne 
Båda	  författarna	  studerar	  på	  civilekonomprogrammet	  vid	  Lunds	  universitet	  och	  

är	  väldigt	  intresserade	  av	  ekonomi	  i	  allmänhet,	  i	  synnerhet	  redovisning	  och	  

finansiering.	  En	  av	  författarna	  har	  studerat	  en	  termin	  i	  Kina	  via	  det	  

utbytessystem	  som	  Lunds	  universitet	  erbjuder	  studenterna.	  Denna	  författare	  är	  

således	  djupt	  intresserad	  av	  Kina	  och	  landets	  ekonomiska	  infallsvinklar.	  Den	  

andra	  studenten	  studerar	  Financial	  Accounting	  och	  har	  dessutom	  ett	  intresse	  av	  

att	  veta	  mer	  om	  detta	  ämne	  ur	  ett	  internationellt	  perspektiv.	  Kina,	  som	  är	  en	  allt	  

mer	  dominant	  aktör	  på	  marknaden,	  passar	  oss	  därför	  utmärkt	  för	  vidare	  

forskning.	  	  

 

2.1.1 Tidigare forskning 
Vår	  granskning	  av	  den	  forskning	  som	  har	  gjorts	  tidigare	  vittnar	  om	  en	  god	  

tillgång	  på	  litteratur	  gällande	  kinesisk	  redovisning.	  De	  frågor	  som	  har	  tagits	  upp	  

har,	  i	  majoritet,	  redogjort	  för	  historian	  samt	  de	  förutsättningar	  som	  legat	  till	  

grund	  för	  utvecklingen.	  Vi	  har	  funnit	  denna	  forskning	  till	  mycket	  stor	  nytta	  då	  

vår	  förståelse	  för	  kinesisk	  redovisning	  och	  dess	  kultur	  har	  ökat.	  

	  

	  



	  
	  
	  

16	  

Det	  har	  forskats	  och	  skrivits	  många	  vetenskapliga	  artiklar	  om	  problem	  vid	  

införandet	  av	  ett	  internationellt	  redovisningssystem.	  En	  av	  de	  artiklar	  vi	  ansåg	  

vara	  mest	  relevant	  för	  vårt	  uppsatsämne	  är	  skriven	  av	  Chow	  et	  al.	  (1995).	  Chow	  

et	  al.	  har	  nämligen	  forskat	  om	  de	  kulturella	  begränsningar	  som	  kan	  uppstå	  vid	  

implementationen	  av	  ett	  redovisningssystem.	  Författarna	  diskuterar	  hur	  det	  på	  

1990-‐talet	  infördes	  ett	  nationellt	  redovisningssystem	  i	  Kina,	  de	  så	  kallade	  CAS-‐

standarderna.	  Artikeln	  syftar	  på	  att	  landets	  kultur	  spelar	  en	  avgörande	  roll	  vid	  

implementeringen	  av	  ett	  redovisningssystem.	  Här	  spelar	  Hofstedes	  och	  Grays	  

kulturteorier	  stor	  roll.	  I	  Kina	  har	  statlig	  kontroll,	  enhetliga	  tillvägagångssätt,	  ett	  

konservativt	  värderingssynsätt	  samt	  sekretess	  vid	  informationsgivning	  varit	  i	  

fokus.	  Vidare	  är	  Kina	  en	  centralt	  kontrollerad	  ekonomi,	  och	  därav	  kommer	  

redovisningsstandardernas	  utveckling	  och	  tillämpning	  att	  fortsätta	  vara	  en	  

statlig	  och	  legal	  funktion.	  Vi	  är	  medvetna	  om	  att	  denna	  artikel	  är	  gammal,	  men	  vi	  

anser	  innehållet	  som	  mycket	  grundläggande	  och	  som	  en	  hjälp	  i	  att	  studera	  vidare	  

inom	  ämnet.	  	  

	  

Beträffande	  politiken	  i	  Kina	  och	  dess	  påverkan	  på	  redovisningen,	  har	  Zezhang	  et	  

al.	  (2004)	  granskat	  hur	  kinesisk	  politik,	  redovisningstradition	  och	  

kapitalmarknader	  har	  påverkat	  de	  senaste	  förändringarna	  i	  

redovisningslagstiftningen.	  Förklaringen	  till	  att	  Kina	  både	  har	  Uniform	  

Accounting	  System	  (UAS)	  och	  International	  Accounting	  Standards	  (IAS)	  är	  att	  det	  

finns	  en	  kombination	  av	  ett	  starkt	  politiskt	  inflytande	  och	  en	  svag	  

kapitalmarknad.	  Anledningen	  till	  att	  UAS	  har	  bevarats	  är	  på	  grund	  av	  Kinas	  

omständigheter;	  den	  statliga	  inblandningen	  i	  redovisningslagstiftningen,	  en	  hög	  

grad	  av	  statligt	  ägande,	  en	  svag	  och	  oerfaren	  redovisningsprofession,	  samt	  en	  

svag	  och	  ofullständigt	  utvecklad	  aktiemarknad.	  Även	  tillsynsmyndigheterna	  har	  

en	  högre	  kompetens	  att	  fortsätta	  utveckla	  UAS	  än	  att	  införa	  standarder.	  Den	  sista	  

men	  inte	  minsta	  avgörande	  omständigheten	  är	  Kinas	  kultur	  och	  den	  kinesiska	  

befolkningens	  politiska	  känslighet	  beträffande	  utländska	  redovisningsteorier	  

samt	  redovisningspraktik.	  Denna	  forskning	  ser	  vi	  som	  relevant	  till	  vårt	  valda	  

ämne,	  i	  synnerhet	  de	  faktorer	  som	  berör	  Kinas	  kultur	  och	  politik.	  	  
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Lin	  (2011)	  har	  forskat	  huruvida	  det	  alltmer	  kapitalistiska	  Kina	  har	  fungerat	  ihop	  

med	  den	  politik	  som	  leder	  landet,	  nämligen	  kommunismen.	  Lin	  menar	  att	  en	  

synkroniserad	  ekonomi	  och	  politik	  som	  strider	  mot	  varandra	  visar	  på	  tendenser	  

av	  en	  allt	  mer	  centralt	  hanterad	  kapitalism	  (CMC).	  Statens	  roll	  är	  oerhört	  stor	  i	  

Kina,	  då	  den	  kontrollerar	  och	  ger	  belöningar	  till	  företag	  och	  personal.	  Inför	  

framtiden	  hävdar	  författaren	  att	  det	  statligt	  dominerade	  partiet	  står	  inför	  valet	  

att	  antingen	  genomföra	  den	  mekanism	  genom	  vilken	  det	  primära	  stadiet	  av	  

socialismen	  kommer	  att	  inträda	  i	  det	  mogna	  stadiet	  av	  socialism;	  att	  vända	  

privat	  kapital	  till	  offentligt	  kapital,	  eller	  att	  låta	  processen	  för	  demokratin	  få	  

utvecklas	  som	  förväntat	  av	  den	  kinesiska	  filosofin	  datong	  och	  kapitalismen.	  Lin	  

föreslår	  vidare	  alternativa	  lösningar	  och	  strategier	  för	  det	  ledande	  

kommunistiska	  partiet	  CPC,	  i	  Kina.	  Ett	  som	  är	  säkert,	  enligt	  Lin,	  är	  att	  tills	  det	  har	  

forskats	  färdigt,	  kommer	  det	  kommunistiska	  partiet	  noggrant	  att	  hantera	  

omvandlingen	  så	  att	  den	  inte	  kommer	  att	  leda	  till	  det	  värsta	  scenariot	  för	  partiet	  

-‐	  dess	  fall	  från	  makten.	  Lins	  teori	  kommer	  vi	  att	  använda	  som	  politisk	  teori	  i	  vår	  

forskning	  om	  hur	  politiken	  i	  Kina	  har	  påverkat	  införandet	  av	  IFRS.	  	  

	  

Trots	  att	  det	  finns	  relativt	  mycket	  forskning	  om	  Kinas	  kultur	  respektive	  politik	  

och	  hur	  dessa	  påverkar	  redovisningen,	  vill	  vi	  veta	  mer	  om	  hur	  mycket	  dessa	  

faktorer	  har	  påverkat	  det	  nuvarande	  ASBE.	  Kan	  vi	  se	  den	  kinesiska	  kulturens	  

samt	  politikens	  avtryck	  i	  redovisningssystemet?	  

	  

2.2 Övergripande angreppssätt 
Att	  göra	  en	  studie	  med	  akademisk	  höjd	  medför	  en	  rad	  vägval.	  Nedan	  kommer	  vi	  att	  

klargöra	  för	  vilka	  metodologiska	  tillvägagångssätt	  vi	  har	  valt.	  

	  

2.2.1 Abduktiv ansats 
Den	  abduktiva	  ansatsen	  står	  till	  sin	  karaktär	  mittemellan	  den	  induktiva	  och	  

deduktiva	  metoden.	  Det	  är	  en	  klar	  fördel,	  då	  vi	  som	  författare	  har	  möjligheten	  att	  

förflytta	  oss	  mellan	  teori	  och	  empiri.	  Alvesson	  och	  Sköldberg	  (1994)	  beskriver	  

abduktion	  som	  en	  ansats	  med	  empirin	  som	  grund	  utan	  att	  ge	  avkall	  på	  de	  
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teoretiska	  aspekterna.	  	  

	  

Denna	  studies	  inriktning	  har	  varit	  svår	  att	  på	  förhand	  bestämma,	  därför	  kommer	  

den	  att	  genomföras	  med	  hjälp	  av	  den	  abduktiva	  metoden.	  Denna	  metod	  anser	  vi	  

vara	  mest	  lämplig	  för	  oss,	  eftersom	  metoden	  bygger	  på	  användandet	  av	  empirin	  

som	  sedan	  anpassas	  till	  teori	  och	  empiri	  i	  takt	  med	  att	  studien	  fortskrider.	  Denna	  

ansats	  gav	  oss	  därför	  möjligheten	  att	  anpassa	  vår	  studie	  till	  de	  fynd	  vi	  har	  gjort.	  

Studier	  som	  utgår	  från	  den	  abduktiva	  ansatsen	  är	  till	  stort	  gagn	  när	  man	  vill	  

utveckla	  en	  insikt	  och	  förståelse	  för	  det	  problem	  man	  har	  valt	  att	  studera	  

(Alvesson	  &	  Sköldberg,	  1994).	  	  

	  

Den	  induktiva	  metoden	  har	  inte	  varit	  aktuell	  för	  oss	  eftersom	  det	  är	  svårt	  att,	  

som	  författare	  med	  jakt	  på	  ett	  svar,	  ha	  ett	  fullständigt	  öppet	  sinne.	  Det	  

omedvetna	  såväl	  som	  det	  medvetna	  utgör	  alltid	  ett	  visst	  hinder	  i	  informations-‐	  

bearbetningen	  och	  insamlingen	  (Jacobsen,	  2002).	  Den	  deduktiva	  metoden	  har	  

sina	  fördelar.	  Subjektiva	  tolkningar	  påverkar	  inte	  teoriernas	  utformning	  och	  det	  

finns	  studier	  som	  påvisar	  att	  den	  deduktiva	  metoden	  ger	  ett	  mer	  objektivt	  utfall	  

(Patel	  &	  Davidson,	  2003).	  Vi	  har	  dock	  inte	  valt	  denna	  metod,	  då	  kritik	  som	  säger	  

att	  författarens	  val	  av	  information	  har	  stor	  påverkan	  på	  resultatet.	  Viktiga	  

förklaringar	  kan	  helt	  enkelt	  gå	  miste	  (Jacobsen,	  2002).	  	  

	  

2.2.2 Deskriptivt angreppssätt 
Ytterligare	  ett	  val	  man	  som	  författare	  måste	  göra	  är	  att	  bestämma	  sig	  för	  

huruvida	  studien	  ska	  ha	  ett	  normativt	  eller	  deskriptivt	  angreppssätt.	  Det	  

normativa	  angreppssättet	  syftar	  till	  att	  ange	  hur	  någonting	  bör	  vara,	  medan	  ett	  

deskriptivt	  angreppssätt	  anger	  hur	  någonting	  faktiskt	  är	  (Artsberg,	  2005).	  Denna	  

uppsats	  kommer	  att	  försöka	  ge	  svar	  på	  kulturens	  samt	  politikens	  roll	  och	  

påverkan	  på	  införandet	  av	  IAS/IFRS	  i	  det	  kinesiska	  redovisningssystemet.	  Vi	  

kommer	  alltså	  att	  använda	  oss	  utav	  det	  deskriptiva	  angreppssättet	  i	  denna	  

studie.	  Relevansen	  av	  vårt	  val	  förklaras	  med	  att	  vi,	  med	  hjälp	  av	  teori,	  beskriver	  

hur	  kultur	  och	  politik	  har	  påverkat	  redovisningen	  i	  Kina.	  Syftet	  är	  inte	  att	  lämna	  

förslag	  på	  lösningar	  eller	  förbättringar	  och	  således	  passar	  inte	  det	  normativa	  
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angreppssättet	  oss.	  Att	  beskriva	  en	  förändring	  av	  någonting	  som	  inte	  har	  

avhandlats	  tidigare,	  ger	  skäl	  för	  användandet	  av	  det	  deskriptiva	  

tillvägagångssättet	  (Rienecker	  &	  Jörgensen,	  2002).	  	  

 

2.2.3 Hermeneutiskt synsätt 
Vi	  finner	  det	  hermeneutiska	  synsättet	  som	  mest	  lämpligt,	  då	  denna	  uppsats	  

kommer	  att	  baseras	  på	  tolkning	  och	  förståelse	  av	  dokument	  som	  rör	  de	  

kulturella	  samt	  politiska	  faktorerna	  som	  har	  påverkat	  implementeringen	  av	  

internationella	  redovisningsstandarder	  i	  Kina	  och	  således	  också	  ASBE.	  Att	  hitta	  

texters	  mening	  utifrån	  de	  aspekter	  skribenten	  har	  haft,	  som	  historiska	  samt	  

sociala	  förhållanden,	  är	  av	  central	  roll	  i	  den	  hermeneutiska	  åskådningen	  

(Bryman	  &	  Bell,	  2013).	  Helhetsbilden	  av	  ämnet	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  förstå	  

de	  beståndsdelar	  som	  är	  av	  betydelse.	  Samma	  sak	  gäller	  det	  omvända,	  det	  vill	  

säga,	  för	  att	  förstå	  helheten	  måste	  man	  förstå	  beståndsdelarna	  i	  det	  hela.	  	  

Det	  hermeneutiska	  synsättet	  motiveras	  av	  vår	  vilja	  att	  på	  ett	  mer	  detaljerat	  plan	  

undersöka	  delarna;	  den	  kinesiska	  kulturen	  och	  politiken.	  	  

	  
	  

2.2.4 Kvalitativ metod  
Inför	  valet	  av	  vilken	  forskningsmetod	  som	  ska	  tillämpas,	  har	  vi	  gjort	  en	  

bedömning	  huruvida	  den	  kvalitativa	  eller	  kvantitativa	  metoden	  är	  lämplig	  för	  

oss.	  Den	  kvalitativa	  metoden	  kännetecknas	  av	  insamlandet	  av	  mjuk	  data,	  som	  

sedan	  ska	  bearbetas	  och	  tolkas.	  Den	  kvalitativa	  metoden	  lägger	  vikt	  vid	  ord	  

under	  datainsamlingen	  samt	  analysen	  av	  data,	  det	  vill	  säga,	  inte	  något	  fokus	  på	  

kvantifieringen	  (Bryman,	  2002).	  Vi	  har	  valt	  att	  tillämpa	  den	  kvalitativa	  metoden,	  

då	  vi	  ska	  analysera	  och	  jämföra	  ASBE	  med	  IAS/IFRS.	  Vår	  studie	  kommer	  

undersöka	  skillnaderna	  mellan	  de	  olika	  redovisningssystemen	  ur	  kulturella	  samt	  

politiska	  ståndpunkter.	  En	  eventuell	  betänklighet	  med	  användandet	  av	  den	  

kvalitativa	  metoden	  är	  att	  vi	  som	  författare	  måste	  göra	  omfattande	  tolkningar	  av	  

våra	  data.	  En	  nackdel	  med	  den	  kvalitativa	  metoden	  är	  att	  man	  kan	  tolka	  de	  

insamlade	  data	  på	  olika	  sätt.	  
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2.3 Handgripligt angreppssätt 
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  vi	  att	  redogöra	  för	  hur	  vi	  praktiskt	  kommer	  att	  arbeta	  för	  

att	  ge	  svar	  på	  vår	  frågeställning.	  

	  

2.3.1 Datainsamling 
Vi	  inledde	  vår	  insamling	  av	  relevant	  akademisk	  litteratur	  genom	  att	  söka	  igenom	  

de	  databaser	  Lunds	  universitet	  erbjuder,	  exempelvis	  LUBsearch	  och	  Lovisa.	  

Vidare	  använde	  vi	  oss	  även	  utav	  sökverktyget	  Google	  Scholar	  för	  att	  vidga	  våra	  

möjligheter	  att	  hitta	  aktuell	  litteratur.	  Då	  en	  av	  författarna	  även	  har	  läst	  kurser	  

inom	  internationell	  redovisning,	  användes	  kurslitteratur	  från	  kursen	  samt	  

litteraturens	  referenslistor	  för	  vidare	  efterforskning.	  

	  

Biblioteket	  på	  Lunds	  universitets	  ekonomihögskola	  har	  varit	  stor	  hjälp,	  där	  vi	  

har	  funnit	  många	  böcker	  och	  artiklar.	  Även	  vår	  handledare,	  Kristina	  Artsberg,	  

har	  bidragit	  med	  vägledning	  till	  relevanta	  källor.	  	  

	  

I	  vår	  empiristudie	  har	  vi	  valt	  att	  granska	  sekundärdata.	  Denna	  är	  gjord	  av	  

Deloitte	  för	  IASB,	  i	  vilken	  Deloitte	  har	  jämfört	  IAS/IFRS	  med	  ASBE	  och	  kommit	  

fram	  till	  skillnaderna	  mellan	  dessa	  standarder.	  Vi	  kommer	  att	  analysera	  dessa	  

skillnader	  och	  sedan	  dra	  paralleller	  med	  Kinas	  kultur	  och	  politik,	  utifrån	  de	  

teorier	  vi	  har	  valt	  att	  studera.	  Vi	  kommer	  alltså	  lyfta	  den	  empiriska	  studien	  ett	  

steg	  längre	  i	  vår	  analysdel.	  Detta	  kommer	  att	  medföra	  att	  empirin	  blir	  rätt	  koncis	  

och	  ”faktisk”,	  medan	  analysen	  blir	  längre	  och	  mer	  diskussionsartad.	  	  

 

2.3.2 Val av teorier 
Då	  vårt	  ämne	  är	  inriktat	  på	  kulturen	  och	  politiken	  i	  Kina	  och	  hur	  dessa	  faktorer	  

har	  påverkat	  redovisningen,	  närmare	  bestämt	  det	  internationaliserade	  ASBE,	  var	  

Hofstedes	  kulturteori	  en	  självklarhet	  i	  valet	  av	  teori.	  Denna	  teori	  förklarar	  hur	  

nationella	  kulturer	  skiljer	  sig	  åt.	  Hofstedes	  kulturteori	  har	  emellertid	  kritiserats,	  

då	  den	  anses	  vara	  gammal	  samt	  att	  de	  dimensioner	  som	  beskriver	  ett	  samhälles	  

kultur	  kanske	  inte	  räcker.	  Exempel	  på	  kritik	  har	  framförts	  av	  Baskerville	  (2003),	  
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som	  menar	  att	  det	  finns	  svårheter	  med	  att	  försöka	  förstå	  och	  likställa	  en	  viss	  

kultur	  utifrån	  numeriska	  index.	  	  

	  

För	  att	  komplettera	  Hofstedes	  relativt	  enkla	  men	  samtidigt	  klassiska	  teori,	  har	  vi	  

valt	  att	  även	  tillämpa	  Grays	  teori	  om	  kulturella	  redovisningsvärden.	  Han	  bygger	  

vidare	  på	  Hofstedes	  teori,	  men	  kopplar	  kulturen	  mer	  till	  redovisningen.	  

	  

Eftersom	  politik	  beror	  mycket	  på	  kulturen	  i	  ett	  samhälle	  (Olson,	  2011),	  kommer	  

vi	  att	  använda	  oss	  av	  Grays	  och	  Hofstedes	  teorier	  även	  vid	  bedömmandet	  av	  den	  

politiska	  påverkan	  på	  ASBE.	  Exempelvis	  ser	  vi	  att	  Power	  Distance,	  Uncertainty	  

Avoidance	  samt	  Professionalism	  vs.	  Statutory	  Control	  har	  en	  tydlig	  koppling	  till	  ett	  

samhälles	  ledande	  politik.	  Men	  vi	  kommer	  inte	  att	  nöja	  oss	  med	  detta	  för	  att	  

finna	  svaret	  på	  hur	  mycket	  politiken	  påverkat	  Kinas	  internationella	  

redovisningssystem.	  Vi	  kommer	  också	  basera	  vår	  analys	  på	  Lins1	  forskning	  om	  

CMC,	  där	  han	  belyser	  den	  alltmer	  tilltagande	  kapitalismen	  i	  Kina	  parallellt	  med	  

det	  regerande	  partiet	  CPC.	  

Vi	  kommer	  i	  vår	  analys	  granska	  hur	  användbara	  våra	  teorier	  är,	  då	  

kulturteorierna	  stött	  på	  kritik	  under	  de	  senaste	  åren.	  Teorierna	  kommer	  sedan	  

att	  appliceras	  på	  vår	  empiri.	  

 
2.4 Validitet och reliabilitet 
Validiteten	  i	  en	  akademisk	  produkt,	  likt	  denna	  uppsats,	  påvisar	  att	  det	  empiriska	  

tillvägagångssättet	  är	  av	  relevans	  och	  giltighet.	  En	  vanlig	  systematik	  som	  

förekommer	  när	  man	  talar	  om	  validitet	  är	  uppdelandet	  av	  intern	  och	  extern	  

validitet.	  Den	  interna	  validiteten	  går	  ut	  på	  att	  man	  mäter	  det	  man	  har	  ämnat	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Nan	  Lin	  är	  född	  i	  Kina	  och	  är	  sedan	  1990	  professor	  i	  sociologi	  på	  Duke	  University	  i	  
USA.	  Han	  är	  erkänd	  och	  hyllad	  för	  sin	  forskning	  om	  sociala	  nätverk	  och	  det	  
samhälleliga	  kapitalet	  världen	  över	  (The	  Social	  Capital	  Gateway).	  Vi	  har	  valt	  att	  
använda	  hans	  vetenskapliga	  artikel	  om	  Centrally	  Managed	  Capitalism	  (CMC),	  då	  vi	  
anser	  denna	  är	  relevant	  för	  vårt	  valda	  ämne	  och	  detta	  kapitel.	  Artikeln	  är	  från	  
2011	  och	  anses	  därför	  vara	  tidsenlig.	  
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mäta.	  Den	  externa	  validiteten	  går	  ut	  på	  att	  man	  mäter	  rätt	  område	  och	  att	  man	  

sedan	  kan	  överföra	  resultatet	  till	  ett	  annat	  område	  (Jacobsen,	  2002).	  	  

	  

En	  reliabel	  studie	  är	  en	  studie	  som	  har	  hög	  trovärdighet	  och	  tillförlitlighet.	  Det	  

finns	  tre	  viktiga	  beståndsdelar	  i	  avgörandet	  huruvida	  en	  text	  är	  reliabel	  eller	  

inte.	  Den	  första	  delen	  är	  stabilitet,	  tanken	  med	  en	  stabil	  studie	  är	  att	  en	  

utomstående	  forskare	  ska	  kunna	  göra	  om	  undersökningen	  och	  få	  samma	  utfall	  

som	  första	  gången	  undersökningen	  genomfördes	  (Bryman,	  2002).	  Den	  andra	  

aspekten	  är	  den	  interna	  reliabiliteten	  men	  den	  aspekten	  är	  inte	  av	  intresse	  för	  

oss.	  Den	  sista	  beståndsdelen	  är	  den	  så	  kallade	  interbedömarreliabiliteten.	  Detta	  

avhandlar	  risker	  med	  subjektiva	  bedömningar	  (Bryman,	  2002).	  	  

	  

2.5 Källkritik 
Att	  systematiskt	  beskriva	  de	  källor	  som	  har	  använts	  är	  av	  stor	  betydelse,	  då	  det	  

slutligen	  handlar	  om	  hur	  vi	  som	  författare	  tolkar	  informationen.	  I	  uppsatsens	  

empiriavsnitt	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  information	  från	  sekundärdata,	  vilken	  är	  

utförd	  av	  Deloitte	  för	  IASB.	  En	  utav	  de	  absolut	  största	  nackdelarna	  med	  

användandet	  av	  sekundärdata	  är	  att	  vi	  inte	  kan	  vara	  säkra	  på	  att	  den	  

ursprungliga	  författarens	  datainsamling	  är	  korrekt.	  Det	  är	  nämligen	  av	  yttersta	  

vikt	  att	  informationen	  har	  hög	  trovärdighet.	  Vidare	  förlorar	  man	  kontrollen	  över	  

hur	  data	  har	  samlats	  in	  och	  hur	  man	  har	  bearbetat	  den	  (Jacobsen,	  2002).	  Vi	  får	  

anta	  att	  det	  är	  kvalificerade	  personer	  som	  arbetar	  med	  dessa	  frågor	  på	  Deloitte.	  

	  

Upprepning	  av	  information	  har	  alltid	  varit	  en	  central	  tanke	  när	  vi	  har	  läst	  

igenom	  dokument.	  Källorna	  ska	  i	  mångt	  och	  mycket	  beskriva	  motsvarande	  

företeelser.	  Upprepningen	  i	  sig	  är	  naturligtvis	  ingen	  garanti	  för	  att	  informationen	  

är	  riktig	  och	  rättvisande,	  men	  det	  ger	  en	  bild	  av	  konsensus	  och	  ett	  allmänt	  

accepterat	  ställningstagande	  bland	  författare	  inom	  ämnet.	  Författaren	  av	  

informationen	  är	  av	  intresse	  av	  det	  skälet	  att	  vi	  i	  allra	  högsta	  grad	  vill	  undvika	  

vinklad	  information	  eller	  information	  som	  är	  skriven	  med	  ett	  ”orent”	  syfte.	  

Informationens	  aktualitet	  och	  ålder	  är	  även	  den	  viktig	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  Som	  en	  

direkt	  konsekvens	  av	  avsaknaden	  av	  aktuell	  information	  har	  vi,	  vid	  tillfällen,	  
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endast	  haft	  tillgång	  till	  sekundärdata	  som	  inte	  varit	  helt	  uppdaterad.	  Vi	  har	  

naturligtvis	  haft	  denna	  problematik	  i	  åtanke	  vid	  användandet	  av	  informationen.	  	  

	  

2.6 Begrepp och definitioner 
För	  att	  bringa	  ytterligare	  klarhet	  till	  läsaren	  ämnar	  vi	  i	  detta	  delkapitel	  åt	  att	  ge	  

förklaringar	  av	  de	  begrepp	  och	  metoder	  som	  kommer	  att	  förekomma	  i	  uppsatsen.	  

 

2.6.1 Begreppsförklaring 
Vår	  uppsats	  använder	  sig	  av	  vissa	  begrepp	  som	  betyder	  samma	  sak.	  Nedan	  går	  vi	  

kort	  igenom	  dessa:	  	  

	  

• Begreppen	  kulturteorier	  och	  kulturella	  teorier	  används	  synonymt	  och	  

syftar	  på	  de	  teorier	  som	  Hofstede	  och	  Gray	  publicerat.	  	  

• Begreppen	  internationella	  standarder	  och	  internationellt	  

redovisningssystem	  syftar	  på	  IAS/IFRS,	  vilka	  är	  de	  

redovisningsstandarder	  som	  IASB	  ger	  ut.	  	  	  

• Konvergens,	  implementering	  och	  internationalisering	  är	  begrepp	  som,	  i	  

denna	  uppsats	  sammanhang,	  har	  ungefär	  samma	  innebörd	  -‐	  Att	  vidta	  

åtgärder	  för	  att	  byta	  ut	  sitt	  tidigare	  nationella	  redovisningssystem	  mot	  

ett	  internationellt	  sådant,	  nämligen	  IAS/IFRS.	  

	  

2.6.2 Definitioner 
Eftersom	  kultur	  är	  en	  central	  term	  i	  uppsatsen	  är	  det	  viktigt	  för	  oss	  att	  man	  

definierar	  ordet	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	  Läsaren	  bör	  ha	  en	  fastställd	  innebörd	  av	  

definitionen.	  Professor	  Geert	  Hofstede	  definierar	  kultur	  som	  ”den	  kollektiva	  

programmeringen	  av	  sinnet	  för	  att	  särskilja	  medlemmar	  av	  en	  grupp	  eller	  

kategori	  av	  människor	  från	  de	  andra”	  (Hofstedes	  hemsida).	  

	  

Politik	  är	  alla	  de	  processer	  som	  bestämmer	  på	  vilket	  sätt	  och	  under	  vilka	  

omständigheter	  som	  vi	  människor	  tillsammans	  har	  att	  förhålla	  oss	  till.	  Politiken	  
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avgör	  även	  hur	  olika	  resurs-‐	  och	  maktfördelningar	  är	  utformade	  (Strömberg,	  

2009).	  

	  

Enligt	  Nationalencyklopedins	  definition	  betyder	  kapitalism	  att	  det	  i	  huvudsak	  är	  

privatpersoner,	  banker,	  fonder	  eller	  andra	  företag,	  vilka	  är	  fristående	  från	  staten,	  

som	  äger	  kapitalet	  och	  företagen	  i	  samhället.	  Det	  är	  marknadens	  samspel	  mellan	  

producenter	  och	  konsumenter	  som	  beslutar	  om	  produktion,	  priser	  och	  annat	  

(Nationalencyklopedin,	  a).	  

	  

Det	  gemensamma	  ägandet	  har	  en	  central	  roll	  inom	  kommunismen.	  Vidare	  är	  idén	  

om	  jämnt	  fördelad	  egendom	  i	  samhället	  av	  stor	  vikt	  när	  man	  talar	  om	  

kommunismen	  som	  ideologi	  (Nationalencyklopedin,	  b).	  

	  

Accounting	  Standards	  for	  Business	  Enterprises	  (ASBE)	  är	  det	  redovisningssystem	  

som	  hela	  vår	  uppsats	  bygger	  på	  och	  är	  Kinas	  internationaliserade	  

redovisningssystem.	  ASBE	  ersätter	  de	  tidigare	  kinesiska	  redovisningssystemet	  

CAS	  och	  är	  utvecklat	  utifrån	  de	  regler	  och	  föreskrifter	  som	  det	  internationella	  

redovisningssystemet	  IFRS	  förkunnar.	  De	  38	  ASBE-‐standarderna	  utfärdades	  av	  

det	  kinesiska	  Ministry	  of	  Finance	  (MOF)	  2006	  och	  blev	  då	  obligatoriska	  för	  

företag	  listade	  på	  den	  kinesiska	  börsen,	  så	  kallade	  PRC-‐listade	  företag.	  Övriga	  

kinesiska	  företag	  uppmuntras	  också	  att	  följa	  det	  regelverk	  som	  ASBE	  föreskriver	  

(Iasplus,	  b).	  Idag	  är	  ASBE	  nästintill	  fullt	  konvergerat	  mot	  IFRS.	  Vi	  vill	  granska	  de	  

skillnader	  som	  förekommer	  och	  koppla	  dessa	  till	  Kinas	  kultur	  och	  politik.	  

Harmonisering	  är	  den	  process	  genom	  vilken	  jämförelsen	  av	  redovisningspraxis	  

ökar.	  Detta	  sker	  med	  hjälp	  av	  att	  sätta	  gränser	  till	  redovisningspraxisen,	  till	  

exempel	  genom	  att	  införa	  en	  uppsättning	  av	  redovisningsstandarder	  världen	  

över.	  	  Det	  senare	  exemplet	  kan	  dock	  lätt	  gå	  in	  på	  det	  som	  kallas	  för	  

standardisering.	  Vidare	  kan	  harmoni	  förklaras	  som	  det	  stadie	  då	  jämförbarhet	  

har	  uppnåtts	  (Nobes	  &	  Parker,	  2012).	  	  

När	  vi	  talar	  om	  redovisningsprofession	  syftar	  vi	  på	  de	  som	  arbetar	  inom	  

redovisning	  och	  revision,	  det	  vill	  säga,	  är	  anställda	  på	  redovisnings-‐	  och	  
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revisionsbolag.	  Vi	  kommer	  främst	  prata	  om	  den	  kinesiska	  

redovisningsprofessionen,	  då	  det	  är	  dessa	  som	  berörs	  av	  vårt	  ämne	  för	  

uppsatsen.	  Det	  är	  viktigt	  för	  oss	  att	  ha	  koll	  på	  hur	  professionen	  har	  utvecklats	  

efter	  införandet	  av	  IFRS	  i	  kinesisk	  redovisning	  –	  Det	  är	  ju	  de	  som	  dagligen	  

arbetar	  inom	  redovisning	  och	  revision	  som	  berörs	  och	  påverkas	  av	  de	  

redovisningsstandarder	  som,	  enligt	  lag,	  ska	  tillämpas.	  	  

	  

2.7 Sammanfattning - Metod 
Efter	  att	  vi	  kommit	  fram	  till	  vilket	  område	  vi	  ska	  skriva	  om,	  valde	  vi	  att	  använda	  

oss	  av	  den	  kvalitativa	  metoden.	  Vi	  ska	  undersöka	  sekundärdata	  för	  att	  på	  så	  sätt	  

få	  en	  verklighetsuppfattning	  för	  vidare	  analys.	  Vår	  uppgift	  blir	  att	  finna	  möjliga	  

förklaringar	  och	  mönster	  till	  åtskillnaderna	  mellan	  IFRS	  och	  ASBE	  utifrån	  ett	  

kulturellt	  såväl	  som	  ett	  politiskt	  perspektiv.	  På	  detta	  sätt	  hoppas	  vi	  kunna	  nå	  vårt	  

mål	  med	  den	  här	  uppsatsen	  och	  besvara	  vår	  fråga	  beträffande	  hur	  den	  kinesiska	  

kulturen	  och	  politiken	  har	  påverkat	  dagens	  internationellt	  influerade	  ASBE-‐

standarder.	  För	  att	  besvara	  vår	  frågeställning	  kommer	  vi	  tillämpa	  det	  deskriptiva	  

angreppsättet,	  eftersom	  vi	  ska	  granska	  den	  nuvarande	  situationen	  och	  inte	  ge	  

förslag	  på	  lösningar.	  Vi	  kommer	  tillämpa	  det	  hermeneutiska	  synsättet,	  då	  vi	  

kommer	  att	  basera	  uppsatsen	  på	  tolkning	  och	  förståelse	  av	  de	  kulturella	  samt	  

politiska	  faktorerna	  i	  Kina.	  Vidare	  kommer	  vi	  att	  använda	  oss	  av	  den	  abduktiva	  

ansatsen.	  Detta	  för	  att	  vi	  vill	  utgå	  från	  vår	  empiri	  och	  anpassa	  teori	  och	  empiri	  i	  

takt	  med	  att	  vår	  studie	  fortgår.	  	  

Vår	  uppsats	  bygger	  på	  Hofstedes	  och	  Grays	  kulturteorier	  och	  dessa	  kommer	  

sedan	  att	  sättas	  i	  relation	  till	  två	  av	  Kinas	  stora	  kulturella	  byggstenar;	  guanxi	  och	  

konfucianismen.	  Våra	  politiska	  teorier	  omfattas	  till	  viss	  del	  av	  Hofstedes	  och	  

Grays	  teorier,	  men	  vi	  kommer	  också	  att	  utgå	  från	  Lins	  forskning	  om	  CMC,	  där	  

han	  diskuterar	  Kinas	  alltmer	  tilltagande	  kapitalism	  i	  kombination	  med	  den	  

ledande	  kommunistiska	  politiken.	  Denna	  teori	  kommer	  att	  kompletteras	  med	  

Kinas	  två	  etablerade	  tankesätt;	  datong	  och	  xiaokang.	  
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Studiens	  källor	  har	  samlats	  in	  genom	  litteratur-‐	  och	  artikelsökning,	  

kurslitteratur	  samt	  genom	  en	  granskning	  av	  sekundärdata.	  Vi	  har	  kritiskt	  

granskat	  alla	  data,	  litteratur	  och	  teorier.	   	  



	  
	  
	  

27	  

3. Kultur och teori 
	  

	  
Det	  finns	  flera	  relevanta	  teorier	  om	  kultur	  som	  berör	  vårt	  ämne.	  Hofstedes	  teori	  

studerar	  kulturens	  olika	  dimensioner	  i	  ett	  samhälle	  och	  är	  viktig	  att	  förstå.	  Lika	  

viktig	  är	  Grays	  teori	  som	  vidare	  beskriver	  hur	  kulturen	  i	  ett	  land	  påverkar	  

redovisningssystemet.	  Kinesiska	  tankesätt	  som	  konfucianismen	  och	  guanxi	  ämnar	  

till	  att	  förklara	  den	  kultur	  som	  råder	  i	  Kina.	  Vi	  kommer	  nedan	  att	  beskriva	  

ovannämnda	  teorier,	  men	  inledningsvis	  kommer	  vi	  att	  presentera	  kulturens	  roll	  i	  

kapitalismen.	  

	  
	  

3.1 Kulturens roll i kapitalismen 
Kultur	  kan	  ses	  som	  förklaringen	  till	  människors	  sociala	  beteenden,	  värderingar	  

och	  uppträdanden.	  Det	  ligger	  i	  sakens	  natur	  att	  kultur	  därför	  också	  har	  en	  

påverkan	  på	  ekonomin,	  politiken	  och	  samhället	  i	  en	  region.	  De	  handlingssätt	  som	  

har	  legat	  till	  grund	  för	  den	  kinesiska	  ekonomin	  har	  till	  lika	  stor	  utsträckning	  

influerats	  av	  ekonomiska	  och	  politiska	  förändringar	  som	  av	  kulturella	  

företeelser	  (Hamilton	  et	  al.,	  1988).	  	  

	  

Guthrie	  (2006)	  argumenterar	  för	  att	  det	  i	  huvudsak	  finns	  två	  anledningar	  till	  

varför	  kulturen	  spelar	  en	  så	  viktig	  roll	  i	  den	  kinesiska	  ekonomin.	  Den	  första	  

anledningen	  är	  att	  kinesisk	  kultur	  onekligen	  skiljer	  sig	  från	  övriga	  kulturer.	  Den	  

institutionella	  och	  kulturella	  historian	  i	  Kina	  är	  unik	  till	  den	  grad	  att	  den	  

påverkar	  kapitalismen	  som	  har	  växt	  -‐	  och	  fortfarande	  växer	  i	  landet.	  Detta	  är	  av	  

betydelse	  när	  vi	  i	  allmänhet	  talar	  om	  den	  internationella	  ekonomin,	  inte	  minst	  vid	  

införandet	  av	  internationella	  redovisningsstandarder.	  Förhandlingar	  på	  global	  

nivå	  grundar	  sig	  ofta	  på	  förväntningar,	  värderingar	  och	  socialt	  accepterade	  

beteenden,	  eftersom	  de	  kulturella	  traditionerna	  har	  haft	  sin	  inverkan	  på	  dessa.	  	  

	  

Det	  andra	  skälet	  till	  kulturens	  betydelse	  i	  den	  kinesiska	  ekonomin	  är	  att	  

kapitalismen	  i	  sig	  kräver	  vissa	  förfaranden	  och	  förhållningssätt	  som	  hela	  
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samhället	  måste	  lära	  sig.	  Alla	  de	  aktörer	  som	  är	  verksamma	  i	  den	  kinesiska	  

ekonomin	  måste	  därför	  inhämta	  nya	  kunskaper	  i	  form	  av	  metoder,	  regler	  och	  

normer	  som	  är	  lämpade	  för	  den	  nya	  ekonomin	  (Guthrie,	  2006).	  

	  

3.2 Hofstedes kulturteori 
Enligt	  Geert	  Hofstede	  definieras	  kultur	  som	  ”den	  kollektiva	  programmeringen	  av	  

sinnet	  för	  att	  särskilja	  medlemmar	  av	  en	  grupp	  eller	  kategori	  av	  människor	  från	  

de	  andra”.	  Värt	  att	  påpeka	  är	  att	  kultur	  endast	  kan	  mätas	  genom	  att	  jämföra	  olika	  

länder	  med	  varandra,	  menar	  Hofstede	  (Hofstedes	  hemsida).	  Professor	  Hofstede	  

har	  genomfört	  en	  av	  de	  mest	  omfattande	  studierna	  av	  hur	  egenskaper	  på	  

arbetsplatsen	  påverkas	  av	  kultur.	  Hans	  studie	  slutade	  med	  att	  han	  fann	  sex	  olika	  

dimensioner	  som	  förklarar	  nationell	  kultur.	  Dessa	  dimensioner	  är	  Power	  

Distance,	  Individualism,	  Masculinity,	  Uncertainty	  Avoidance,	  Pragmatism	  och	  

Indulgence.	  De	  sex	  olika	  dimensioner	  kommer	  att	  förklaras	  nedan.	  

	  

Vi	  kommer	  också	  att	  beskriva	  hur	  dessa	  sex	  kulturdimensioner	  ser	  ut	  för	  just	  

Kina.	  En	  dimension	  har	  ett	  rankingsystem	  med	  en	  poängskala	  från	  0	  till	  100,	  där	  

0	  indikerar	  på	  en	  mycket	  låg	  nivå	  av	  dimensionen	  och	  100	  på	  en	  mycket	  hög	  nivå	  

av	  dimensionen.	  	  

	  

3.2.1 Power Distance 
Denna	  dimension	  uttrycker	  i	  vilken	  grad	  de	  mindre	  kraftfulla	  medlemmarna	  i	  ett	  

samhälle	  accepterar	  och	  förväntar	  sig	  att	  makten	  fördelas	  orättvist.	  Om	  

samhället	  har	  en	  hög	  grad	  av	  Power	  Distance,	  betyder	  det	  att	  medlemmarna	  i	  

samhället	  accepterar	  den	  hierarkiska	  ordningen	  där	  alla	  har	  sin	  roll	  och	  plats	  

utan	  vidare	  motivering	  till	  varför	  det	  är	  på	  det	  viset.	  Den	  grundläggande	  frågan	  

här	  är	  alltså	  hur	  ett	  samhälle	  hanterar	  ojämlikhet	  mellan	  människor.	  	  

Enligt	  Hofstedes	  studie	  har	  Kina	  80	  rankingpoäng	  på	  kulturdimensionen	  Power	  

Distance.	  Det	  kinesiska	  folket	  accepterar	  alltså	  de	  olikheter	  som	  de	  besitter.	  Den	  

bristande	  jämlikheten	  i	  det	  kinesiska	  samhället	  tenderar	  att	  polariseras	  och	  den	  
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överordnade	  klassen	  kan	  lätt	  missbruka	  sin	  ”makt”	  utan	  att	  bli	  ifrågasatta.	  

Kineserna	  bör	  inte	  sträva	  efter	  att	  uppnå	  något	  eller	  försöka	  bli	  någon	  som	  ligger	  

utanför	  deras	  rang.	  Kinas	  invånare	  hålls	  på	  ”sin	  plats”	  genom	  sanktioner	  och	  de	  

har	  stor	  respekt	  för	  de	  formella	  myndigheterna	  (Hofstedes	  hemsida).	  	  

3.2.2 Individualism 
Kulturdimensionen	  Individualism	  syftar	  till	  i	  vilken	  grad	  människor	  i	  ett	  samhälle	  

kan	  ta	  hand	  om	  sig	  själva	  och	  sin	  närmaste	  familj	  ur	  ett	  socialt	  perspektiv.	  

Definieras	  människornas	  självbild	  som	  ”vi”	  eller	  ”jag”?	  Motsatsen	  till	  

Individualism	  är	  Collectivism,	  där	  medlemmarna	  ser	  sig	  som	  en	  grupp.	  	  

	  

Kina	  har	  enligt	  Hofstedes	  studie	  20	  poäng	  i	  denna	  kulturdimension.	  Denna	  låga	  

poäng	  indikerar	  på	  en	  kollektiv	  kultur,	  där	  gruppens	  betydelse	  står	  i	  centrum.	  

Företagets	  anställda	  ser	  sig	  själva	  som	  en	  familj,	  vilket	  gör	  att	  de	  personliga	  

relationerna	  hamnar	  före	  den	  anställdes	  arbetsuppgifter	  samt	  före	  förbindelsen	  

och	  intresset	  för	  företaget	  (Hofstedes	  hemsida).2	  

	  

3.2.3 Masculinity 
Graden	  på	  denna	  dimension	  anger	  en	  preferens	  för	  prestation,	  hjältemod,	  

självsäkerhet	  och	  materiella	  belöningar	  för	  framgång	  i	  ett	  samhälle.	  I	  ett	  land	  

med	  hög	  Masculinity	  är	  det	  ofta	  hög	  konkurrenskraft.	  Dess	  motsats,	  Femininity,	  

står	  för	  samarbete,	  blygsamhet,	  att	  ta	  hand	  om	  de	  svaga	  och	  livskvalitet.	  

	  

Med	  66	  poäng	  i	  denna	  dimension	  visar	  Kina	  på	  en	  relativt	  maskulin	  kultur,	  där	  

samhället	  drivs	  av	  framgångar,	  tävling	  och	  konkurrens,	  samt	  prestation.	  Många	  

kineser	  offrar	  sin	  fritid	  och	  tid	  med	  familjen	  för	  att	  arbeta,	  med	  visionen	  om	  att	  

göra	  karriär.	  Ett	  annat	  exempel	  på	  Masculinity,	  är	  de	  som	  är	  bor	  på	  landet	  och	  

lämnar	  sitt	  hem	  och	  sin	  familj	  en	  längre	  tid	  för	  att	  kunna	  lyckas	  bättre	  i	  staden.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Paradoxalt	  nog	  har	  Hofstedes	  forskning	  i	  kapitel	  3.2.2	  resulterat	  i	  slutsatser	  som	  
motsäger	  det	  som	  beskrivs	  i	  kapitel	  3.2.3.	  Kapitel	  3.2.2	  talar	  nämligen	  om	  
personliga	  relationer	  som	  något	  viktigare	  än	  arbetet.	  Denna	  slutsats	  riktighet	  
skulle	  i	  så	  fall	  ligga	  i	  linje	  med	  den	  teori	  som	  berör	  guanxi	  (se	  kapitel	  3.5.2).	  
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Även	  de	  kinesiska	  studenterna	  är	  väldigt	  benägna	  om	  att	  få	  höga	  betyg	  och	  på	  så	  

sätt	  säkerställa	  sig	  en	  framtida	  framgång	  (Hofstedes	  hemsida).	  

	  

3.2.4 Uncertainty Avoidance 
Denna	  dimension	  uttrycker	  i	  vilken	  grad	  medlemmarna	  i	  ett	  samhälle	  känner	  sig	  

obekväma	  med	  osäkerheter	  och	  oklarheter.	  Försöker	  samhället	  styra	  framtiden	  

för	  att	  veta	  vad	  som	  ska	  ske	  eller	  låter	  man	  bara	  saker	  hända?	  Länder	  med	  stark	  

Uncertainty	  Avoidance	  tenderar	  ofta	  att	  ha	  starka	  koder,	  etiska	  regler	  och	  är	  

intoleranta	  mot	  andra	  tankar	  och	  åsikter.	  Länder	  med	  svag	  Uncertainty	  

Avoidance	  tenderar	  att	  ha	  en	  mer	  avslappnad	  attityd,	  där	  de	  har	  principer	  

snarare	  än	  regler	  att	  hålla	  sig	  efter.	  	  

	  

I	  denna	  kulturdimension	  har	  Kina	  30	  poäng.	  Kineserna	  anser	  att	  sanningen	  kan	  

vara	  relativ	  och	  inom	  de	  sociala	  kretsarna	  finns	  det	  en	  stark	  oro	  för	  sanningen,	  

men	  regler	  är	  flexibla	  i	  Kina.	  Med	  detta	  menar	  man	  att	  de	  ändras	  beroende	  på	  

den	  aktuella	  situationen.	  Som	  vi	  kan	  se	  ovan,	  så	  är	  kineser	  bekväma	  med	  den	  

oklarhet	  de	  lever	  i.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  det	  kinesiska	  språket,	  mandarin,	  som	  

är	  fullspäckat	  med	  oklarheter	  som	  inte	  går	  att	  förklara	  (Hofstedes	  hemsida).	  

	  

3.2.5 Pragmatism 
Denna	  dimension	  förklarar	  hur	  människan	  i	  ett	  samhälle	  förhåller	  sig	  till	  vad	  

som	  sker	  i	  omvärlden	  som	  inte	  kan	  förklaras.	  I	  ett	  pragmatiskt	  samhälle	  har	  

invånarna	  inte	  behovet	  att	  behöva	  förklara	  allt	  som	  sker.	  Detta	  på	  grund	  av	  den	  

enkla	  anledningen	  att	  det	  är	  omöjligt	  att	  förstå	  sig	  på	  den	  komplexitet	  som	  livet	  

innebär.	  Människorna	  här	  tror	  att	  sanningen	  beror	  mycket	  på	  situationen,	  

sammanhanget	  och	  tiden.	  Det	  visar	  på	  en	  förmåga	  att	  lätt	  anpassa	  traditionerna	  

utefter	  de	  förändrade	  förutsättningarna,	  en	  stark	  benägenhet	  att	  spara	  och	  

investera,	  samt	  sparsamhet	  och	  uthållighet	  för	  att	  kunna	  uppnå	  resultat.	  

Motsatsen	  till	  ett	  pragmatiskt	  samhälle	  är	  ett	  normativt	  samhälle.	  I	  detta	  

samhälle	  innebär	  det	  att	  medlemmarna	  har	  en	  stark	  vilja	  att	  kunna	  beskriva	  allt	  

som	  sker.	  Allt	  har	  en	  orsak	  och	  en	  förklaring.	  De	  visar	  en	  stor	  respekt	  för	  

traditioner	  och	  har	  en	  relativt	  låg	  benägenhet	  att	  spara	  inför	  framtiden.	  Detta	  
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förklarar	  således	  att	  de	  har	  ett	  fokus	  på	  att	  uppnå	  snabba	  resultat,	  och	  därmed	  

tänker	  kortsiktigt.	  

	  

Enligt	  Hofstedes	  studie	  får	  Kina	  87	  poäng	  i	  denna	  dimension.	  En	  kultur	  med	  en	  

mycket	  pragmatisk	  kultur,	  som	  Kina,	  tror	  att	  sanningen	  i	  stor	  utsträckning	  beror	  

på	  situationen,	  sammanhanget	  och	  tiden.	  Kineserna	  visar	  på	  en	  förmåga	  att	  lätt	  

anpassa	  traditioner	  till	  förändrade	  förutsättningar	  och	  en	  stark	  benägenhet	  att	  

spara	  och	  investera.	  Egenskaper	  som	  sparsamhet	  och	  uthållighet	  anses	  vara	  

viktiga	  för	  att	  uppnå	  önskade	  resultat	  (Hofstedes	  hemsida).	  

	  

3.2.6 Indulgence 
En	  hög	  grad	  av	  denna	  dimension	  står	  för	  ett	  samhälle	  som	  tillåter	  fri	  

tillfredsställelse	  av	  naturligt	  humana	  behov.	  Detta	  syftar	  till	  att	  njuta	  av	  livet	  och	  	  

må	  allmänt	  bra.	  Restraint	  är	  motsatsen	  till	  Indulgence	  och	  innebär	  ett	  

återhållsamt	  liv	  som	  dämpar	  dessa	  njutbara	  och	  humana	  livsegenskaper.	  I	  ett	  

återhållsamt	  samhälle	  finns	  det	  strikta	  sociala	  normer	  som	  begränsar	  

individernas	  sociala	  och	  privata	  liv.	  	  

	  

Med	  24	  poäng	  i	  denna	  dimension,	  visar	  Kina	  på	  en	  återhållsam	  kultur.	  Till	  

skillnad	  från	  ett	  samhälle	  med	  hög	  nivå	  av	  Indulgence,	  prioriterar	  det	  kinesiska	  

folket	  inte	  sin	  fritid	  och	  andra	  tillfredsställande	  aktiviteter.	  Deras	  handlingar	  

hålls	  tillbaka	  av	  sociala	  normer	  och	  att	  hänge	  sig	  för	  sina	  behov	  ses	  som	  fel	  i	  den	  

kinesiska	  kulturen	  (Hofstedes	  hemsida).	  
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Figur	  1.	  Hofstedes	  kulturdimensioner,	  Kina	  (Hofstedes	  hemsida).	  

	  

3.3 Grays kulturteori 
Hofstede	  fokuserar	  på	  de	  kulturella	  dimensioner	  som	  kan	  variera	  från	  ett	  

samhälle	  till	  ett	  annat	  samhälle.	  Gray	  tar	  denna	  teori	  ett	  steg	  längre	  genom	  att	  ha	  

studerat	  de	  kulturella	  faktorerna	  ur	  ett	  redovisningsperspektiv.	  Han	  ville	  studera	  

hur	  dessa	  kulturella	  och	  miljömässiga	  faktorer	  påverkar	  ett	  lands	  

redovisningssystem.	  Studierna	  ser	  vi	  som	  mycket	  ändamålsenliga	  för	  vårt	  arbete.	  

Grays	  studie	  resulterade	  i	  en	  teori	  om	  kulturell	  påverkan	  på	  utvecklingen	  av	  

redovisningssystem	  och	  denna	  teori	  består	  av	  fyra	  redovisningsvärden:	  

Professionalism	  vs.	  Statutory	  Control,	  Uniformity	  vs.	  Flexibility,	  Conservatism	  vs.	  

Optimism	  och	  Secrecy	  vs.	  Transparency	  (Gray,	  1988).	  Vi	  kommer	  nedan	  att	  

förklara	  de	  fyra	  kontrasterna	  som	  Gray	  kommit	  fram	  till,	  beroende	  på	  hur	  de	  har	  

påverkat	  ett	  lands	  redovisningssystem.	  Vi	  kommer	  också	  att	  koppla	  dessa	  

redovisningsvärden	  till	  Hofstedes	  dimensioner	  samt	  hur	  de	  passar	  in	  på	  Kinas	  

situation.	  	  
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3.3.1 Professionalism vs. Statutory Control 
Denna	  dimension	  avgör	  hur	  en	  redovisare	  kan	  utöva	  sina	  individuella	  

professionella	  bedömningar	  och	  därmed	  anta	  en	  självständig	  attityd,	  till	  skillnad	  

från	  att	  strikt	  lyda	  de	  lagar	  och	  krav	  som	  gäller	  (Gray,	  1988).	  Detta	  varierar	  dock	  

i	  olika	  delar	  av	  världen.	  Branschorganisationer	  är	  mycket	  vanligare	  i	  de	  anglo-‐

saxiska	  länderna,	  som	  USA	  och	  Storbritannien,	  än	  i	  de	  kontinentala	  länderna	  

(Nobes	  &	  Parker,	  2012).	  I	  Storbritannien	  förekommer	  det	  så	  kallade	  true	  and	  fair	  

view,	  vilken	  innebär	  att	  redovisaren	  ska	  vara	  oberoende	  i	  sin	  bedömning.	  Det	  

finns	  alltså	  mycket	  större	  frihet	  inom	  redovisningsyrket	  i	  Storbritannien	  (Gray,	  

1988).	  	  

	  

Hur	  kan	  då	  detta	  redovisningsvärde	  kopplas	  till	  Hofstedes	  kulturella	  

dimensioner?	  Gray	  kom	  fram	  till	  att	  professionalism	  har	  ett	  stort	  samband	  med	  

Individualism	  och	  Uncertainty	  Avoidance.	  I	  ett	  samhälle	  med	  hög	  professionalism	  

finns	  nämligen	  en	  stor	  tro	  på	  enskilda	  personers	  beslut	  och	  självständighet,	  

vilket	  betyder	  att	  individualismen	  är	  hög.	  Vidare	  vill	  ett	  sådant	  här	  samhälle	  inte	  

ha	  för	  strikta	  regler	  och	  har	  en	  tro	  på	  ett	  ”rent	  spel”,	  vilket	  resulterar	  i	  en	  svag	  

Uncertainty	  Avoidance.	  Ett	  samband	  kan	  också	  kopplas	  till	  Power	  Distance,	  men	  

ett	  detta	  är	  ett	  något	  svagare	  samband	  än	  de	  två	  andra.	  Med	  hög	  professionalism	  

följer	  en	  svagare	  maktdistans,	  där	  individen	  vill	  få	  en	  större	  roll	  och	  att	  alla	  ska	  

accepteras	  (Gray,	  1988).	  	  

	  

Eftersom	  Kina	  har	  en	  starkt	  reglerad	  statlig	  kontroll	  samt	  att	  staten	  har	  ett	  stort	  

inflytande	  på	  utvecklingen	  av	  redovisningen,	  har	  Kina	  en	  låg	  grad	  av	  

Professionalism.	  Systemet	  kännetecknas	  av	  regler	  och	  lagstadgad	  kontroll	  

(Zezhang	  et	  al.,	  2004).	  	  

	  

Statliga	  Ministry	  of	  Finance	  (MOF)	  har	  även	  en	  enorm	  påverkan	  på	  redovisningen	  

i	  Kina	  och	  kontrollerar	  denna	  genom	  att	  ha	  många	  lagar	  och	  regler.	  Detta	  

kopplas	  vidare	  till	  Hofstedes	  dimensioner	  Power	  Distance	  och	  Collectivism,	  som	  

båda	  är	  mycket	  höga	  i	  Kina.	  Den	  lagstadgade	  kontrollen	  och	  tillsynen	  av	  

redovisningssystemen	  upprepar	  på	  ett	  sätt	  det	  kulturarv	  som	  konfucianismen	  

har	  efterlämnat	  gällande	  det	  hierarkiska	  samhället	  (Chow	  et	  al.,	  1995).	  	  
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3.3.2 Uniformity vs. Flexibility  
Eftersom	  enhetlighet,	  jämförbarhet	  och	  följdriktighet	  är	  grundläggande	  inslag	  

för	  hela	  världens	  redovisningsprinciper,	  är	  detta	  redovisningsvärde	  oerhört	  

betydelsefullt.	  (Nobes	  &	  Parker,	  2012).	  I	  vissa	  kontinentala	  länder	  som	  Spanien	  

och	  Frankrike	  finns	  det	  exempelvis	  enhetliga	  kontoplaner	  för	  att	  dämpa	  oro	  och	  

underlätta	  redovisningsarbetet.	  I	  USA	  däremot,	  läggs	  det	  mer	  fokus	  på	  

koncernintern	  jämförbarhet,	  där	  ett	  behov	  av	  flexibilitet	  är	  högre	  än	  i	  Spanien	  

och	  i	  Frankrike.	  Uniformity	  kopplas	  starkt	  till	  kulturdimensionen	  Uncertainty	  

Avoidance,	  där	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  skrivna	  regler	  och	  lagar,	  samt	  förvissandet	  

om	  att	  alltid	  veta	  sanningen	  och	  finna	  förklaringen	  till	  allt	  som	  sker.	  

Individualismen	  i	  ett	  samhälle	  med	  hög	  enhetlighet	  är	  ofta	  låg	  och	  lutar	  mer	  åt	  ett	  

kollektivt	  samhälle.	  Här	  finns	  en	  stark	  tro	  på	  organisation	  och	  ordning	  (Gray,	  

1988).	  

	  

Redovisningen	  i	  Kina	  karakteriseras	  av	  ett	  enhetligt	  system.	  Användandet	  av	  

detta	  system	  stöds	  av	  den	  lagstadgade	  kontroll	  och	  tillsyn	  som	  främst	  sker	  av	  

MOF.	  Eftersom	  Hofstedes	  studie	  kom	  fram	  till	  en	  hög	  nivå	  av	  Uncertainty	  

Avoidance,	  är	  det	  inte	  konstigt	  att	  staten	  beslutade	  om	  ett	  enhetligt	  system	  som	  

skulle	  kunna	  dämpa	  framtidens	  oklarheter.	  The	  Accounting	  Standard	  for	  

Enterprises	  (ASBE)	  är	  ett	  konceptuellt	  ramverk	  som	  är	  legalt	  tvingande.	  Att	  ha	  

mycket	  regler	  och	  strikta	  lagar	  kan	  ses	  som	  ett	  tydligt	  tecken	  på	  låg	  

Proffesionalism	  och	  en	  låg	  grad	  av	  Flexibility,	  vilket	  Kinas	  redovisning	  

känntecknas	  av	  (Chow	  et	  al.,	  1995).	  

	  

3.3.2 Conservatism vs. Optimism 
Conservatism	  är	  detsamma	  som	  försiktighet	  och	  syftar	  till	  att	  man	  är	  försiktig	  när	  

man	  mäter	  tillgångars	  värde.	  Dessa	  undervärderar	  man	  hellre	  än	  övervärderar.	  

Detta	  är	  vanligt	  i	  de	  kontinentala	  länderna	  i	  Europa	  samt	  Japan,	  där	  bankerna	  är	  

viktiga	  kapitalgivare.	  De	  mindre	  konservativa	  länderna	  är	  USA	  och	  

Storbritannien,	  där	  aktieägarna	  är	  de	  största	  kapitalgivarna.	  Ett	  samhälle	  med	  en	  

hög	  grad	  av	  Conservatism	  tenderar	  att	  hamna	  högt	  på	  Uncertainty	  Avoidance-‐

skalan.	  Detta	  då	  de	  vill	  hålla	  låga	  vinster	  för	  att	  försäkra	  sig	  och	  trygga	  framtiden,	  
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det	  vill	  säga,	  undvika	  osäkerheter.	  Detta	  är	  ett	  långsiktigt	  synsätt.	  I	  motsatta	  

länder	  med	  låg	  Conservatism,	  som	  till	  exempel	  USA,	  finns	  en	  låg	  grad	  av	  

Uncertainty	  Avoidance	  och	  därmed	  en	  strävan	  efter	  högre	  vinster	  på	  kortare	  sikt	  

(Gray,	  1988).	  

	  

Enligt	  Chow	  et	  al.	  (1995)	  kännetecknas	  Kinas	  kultur	  av	  en	  hög	  nivå	  av	  

Uncertainty	  Avoidance,	  vilket	  leder	  till	  en	  hög	  grad	  av	  Conservatism	  och	  en	  vilja	  

att	  nå	  resultat	  på	  längre	  sikt.	  Ett	  konservativt	  synsätt	  indikerar	  på	  tilltagandet	  av	  

försiktighetsprinciper	  inom	  redovisningen.	  Exempel	  på	  detta	  är	  kravet	  på	  

användandet	  av	  lägsta	  värdets	  princip	  vid	  värdering.	  

	  

3.3.4 Secrecy vs. Transparency 
Detta	  redovisningsvärde	  har	  att	  göra	  med	  hur	  mycket	  information	  som	  lämnas	  

ut	  av	  företaget	  till	  utomstående.	  Secrecy	  kan	  jämföras	  med	  Conservatism	  och	  

innebär	  båda	  att	  redovisaren	  ska	  inta	  en	  försiktig	  inställning	  till	  företagens	  

finansiella	  rapportering.	  Graden	  av	  Secrecy	  varierar	  mellan	  länder	  och	  är	  vanligt	  

i	  de	  kontinentala	  länderna	  i	  Europa,	  medan	  USA	  och	  Storbritannien	  är	  inriktade	  

på	  att	  ha	  en	  transparent	  redovisning.	  Detta	  för	  att	  de	  vill	  visa	  så	  mycket	  som	  

möjligt	  för	  sina	  investerare;	  aktieägarna.	  Secrecy	  kan	  främst	  kopplas	  till	  

Uncertainty	  Avoidance,	  eftersom	  det	  förekommer	  ett	  behov	  av	  att	  begränsa	  den	  

information	  som	  ska	  bli	  offentlig	  för	  att	  undvika	  framtida	  konflikter.	  Secrecy	  har	  

även	  ett	  samband	  med	  en	  högre	  grad	  av	  Collectivism.	  Detta	  på	  grund	  av	  den	  oro	  

som	  finns	  för	  de	  involverade	  i	  företaget,	  istället	  för	  de	  externa	  parterna.	  Även	  

Power	  Distance	  är	  nära	  kopplat	  till	  Secrecy	  (Gray,	  1988).	  

	  

Då	  Kina	  indikerar	  på	  ett	  samhälle	  med	  en	  hög	  nivå	  av	  Power	  Distance	  och	  

Uncertainty	  Avoidance,	  har	  Kina	  även	  en	  hög	  nivå	  av	  Secrecy.	  Av	  denna	  anledning	  

offentliggörs	  inte	  mycket	  information.	  Förr	  var	  tillgången	  till	  

redovisningsinformation	  helt	  oåtkomlig,	  i	  synnerhet	  inom	  den	  offentliga	  sektorn.	  

Den	  alltmer	  växande	  aktiemarknaden	  i	  Kina	  har	  emellertid	  tvingat	  de	  större	  

företagen	  att	  ge	  ut	  mer	  information,	  bland	  annat	  till	  investerare.	  I	  allmänhet	  är	  
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det	  dock	  fortfarande	  låga	  krav	  på	  upplysningar	  i	  den	  kinesiska	  redovisningen	  

(Chow	  et	  al,	  1995).	  	  

	  	  

3.4 Kritik mot Hofstedes och Grays kulturteori 
Här	  kommer	  vi	  att	  ta	  upp	  den	  kritik	  som	  Hofstedes	  och	  Grays	  kulturteorier	  har	  fått	  

erfara	  genom	  åren.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ha	  denna	  kritik	  i	  åtanke	  när	  vi	  studerar	  

kulturen	  i	  Kina	  och	  hur	  mycket	  den	  har	  påverkat	  införandet	  av	  IFRS	  i	  kinesisk	  

redovisning.	  	  

	  

Baskerville	  (2003)	  menar	  att	  Hofstede	  har	  bidragit	  med	  sin	  forskning	  om	  

kulturella	  dimensioner	  från	  1980,	  men	  kritiserar	  samtidigt	  Hofstede	  på	  en	  rad	  

olika	  punkter.	  	  För	  det	  första	  är	  Hofstedes	  teori	  inte	  användbar	  inom	  varken	  

sociologin	  eller	  antropologin,	  vilket	  Baskerville	  menar	  att	  den	  borde	  vara.	  Istället	  

har	  teorin	  använts	  mer	  inom	  psykologin	  och	  ledarskap.	  Baskerville	  syftar	  också	  

på	  att	  Hofstede	  i	  sin	  forskning	  inte	  har	  tagit	  hänsyn	  till	  de	  skillnader	  som	  uppstår	  

länder	  emellan	  på	  grund	  av	  icke-‐kulturella	  och	  kulturella	  orsaker.	  Dessa	  orsaker	  

kan	  vara	  individuella	  skillnader	  i	  ett	  samhälle	  som	  beror	  på	  etiska	  och	  

beteendemässiga	  egenskaper.	  Man	  kan	  inte	  dra	  antropologiska	  slutsatser	  om	  en	  

kultur	  enbart	  utifrån	  en	  matris.	  Man	  måste	  observera	  kulturens	  alla	  skillnader,	  

som	  en	  observatör	  i	  kulturen.	  Dessutom	  består	  ett	  samhälle	  idag	  av	  en	  mängd	  

olika	  kulturer	  och	  det	  går	  inte	  att	  dra	  alla	  över	  en	  kam.	  I	  och	  med	  all	  denna	  kritik	  

är	  det	  svårt	  att	  applicera	  Hofstedes	  teori	  på	  ett	  lands	  redovisning,	  menar	  

Baskerville	  och	  menade	  att	  Hofstede	  aldrig	  studerade	  kultur	  (Baskerville,	  2003).	  	  

	  

Grays	  teori	  har	  också	  stött	  på	  kritik.	  Dock	  inte	  lika	  mycket	  som	  Hofstedes	  teori	  

har	  gjort.	  Kritiker	  hävdar	  att	  Hofstedes	  teori	  är	  gammal,	  och	  eftersom	  Grays	  teori	  

bygger	  på	  denna,	  är	  Grays	  teori	  kanske	  inte	  lämplig	  att	  applicera	  på	  dagens	  

redovisning.	  Vidare	  kritik	  är	  att	  Grays	  teori	  bestämmer	  en	  definitiv	  nivå	  på	  ett	  

land	  utifrån	  de	  olika	  redovisningsvärdena,	  vilket	  innebär	  att	  alla	  företag	  i	  ett	  

land	  får	  samma	  nivå	  på	  denna	  skala.	  Det	  går	  alltså	  inte	  att	  undersöka	  enskilda	  

företag	  individuellt,	  trots	  att	  företagen	  kan	  skilja	  sig	  åt	  markant	  (Jaggi	  &	  Low,	  

2000).	  	  
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3.5 Kulturella åskådningar i Kina 
3.5.1 Konfucianism 
Den	  kinesiska	  filosofin	  domineras	  av	  konfucianismen.	  Konfucianismens	  fader	  

anses	  vara	  Konfucius	  som	  utvecklade	  denna	  filosofi	  ungefär	  500	  år	  före	  Kristus	  

födelse.	  Konfucius	  var	  i	  grund	  och	  botten	  en	  synkretist.	  Han	  studerade	  gamla	  

skrifter	  och	  såg	  det	  som	  sin	  uppgift	  att	  föra	  vidare	  sina	  tolkningar.	  Många	  kineser	  

lever	  än	  idag	  efter	  de	  principer	  Konfucius	  förmedlade;	  nämligen	  ärlighet,	  

lojalitet,	  god	  moral	  och	  ett	  liv	  i	  harmoni.	  Dessa	  levnadsregler	  har	  ett	  betydande	  

inflytande	  på	  det	  kinesiska	  samhällets	  normbildningar	  och	  värderingar	  (Fang,	  

1999).	  	  

	  

Även	  om	  det	  finns	  vissa	  som	  hävdar	  att	  konfucianismen	  har	  sina	  religiösa	  inslag	  

ska	  man	  inte	  förväxla	  Konfucius	  idéer	  med	  någon	  religion,	  utan	  istället	  se	  dem	  

som	  riktlinjer	  och	  filosofiska	  ställningstaganden	  för	  hur	  människan	  bör	  agera	  för	  

att	  leva	  ett	  liv	  med	  hög	  etik	  och	  moral.	  Konfucius	  ansåg	  att	  alla	  människor	  var	  

godhjärtade	  vid	  födseln	  och	  det	  var	  denna	  tanke	  som	  kom	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  

de	  visdomar	  han	  undervisade	  i.	  Det	  samhälle	  Konfucius	  verkade	  i	  var	  feodalt	  och	  

inte	  sällan	  drabbat	  av	  sammanstötningar.	  Oron	  och	  ovissheten	  om	  framtiden	  

gjorde	  att	  pessimismen	  var	  stor.	  Konfucius	  skapade	  därför	  en	  motvilja	  mot	  risker	  

och	  osäkerhet.	  Samhället	  och	  familjen	  skulle	  istället	  vila	  på	  regelmässiga	  

bestämmelser	  för	  att	  på	  så	  sätt	  uppnå	  frid	  och	  tillförsikt	  (Lodén,	  2006).	  	  

Konfucianismen	  anses	  ha	  fyra	  fundamentala	  idéer,	  även	  kallade	  band.	  Dessa	  

förklaras	  nedan:	  

	  

• Stabilitet	  i	  samhället	  är	  baserat	  på	  ojämlika	  relationer	  mellan	  människor.	  	  	  

Det	  första	  bandet	  beskriver	  de	  fem	  grundläggande	  relationerna	  mellan;	  

ledare	  och	  underlydande,	  far	  och	  son,	  äldre	  bror	  och	  yngre	  bror,	  man	  och	  

hustru	  och	  gammal	  vän	  och	  ny	  vän.	  Dessa	  relationer	  anses	  bygga	  på	  

ömsesidiga	  åtaganden	  i	  form	  av	  respekt	  och	  lydnad	  från	  den	  underställde	  

gentemot	  den	  överordnade.	  Den	  överordnade	  måste	  i	  sin	  tur	  skydda	  och	  

visa	  omtanke	  mot	  den	  underordnade.	  
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• Familjen	  är	  prototypen	  av	  sociala	  organisationer.	  	  

Denna	  idé	  bygger	  på	  en	  människosyn	  som	  primärt	  handlar	  om	  att	  alla	  i	  

första	  hand	  är	  familjemedlemmar	  och	  i	  andra	  hand	  individer.	  De	  unga	  

måste	  lära	  sig	  att	  behärska	  sig	  och	  sin	  individualitet	  för	  att	  bevara	  

harmonin	  inom	  familjen.	  Det	  är	  av	  yttersta	  vikt	  att	  denna	  harmoni	  

återspeglas	  utåt	  sett,	  det	  vill	  säga	  att	  ”ansiktet”	  bevaras.	  Den	  kinesiska	  

bildningen	  menar	  att	  ”ansiktet”	  representerar	  människans	  värdighet	  och	  

prestige.	  Man	  bör	  därför	  behandla	  sina	  medmänniskor	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  

att	  ”ansiktet”	  inte	  kommer	  till	  skada.	  Man	  är	  dock	  fri	  att	  tänka	  och	  tycka	  

precis	  vad	  man	  vill.	  

	  

• Ädelt	  beteende	  mot	  andra	  består	  av	  att	  inte	  behandla	  andra	  som	  någon	  inte	  

vill	  behandlad	  själv.	  	  

Det	  väsentliga	  är	  människans	  egna	  välbefinnande,	  eftersom	  endast	  en	  

välmående	  människa	  kan	  hjälpa	  sina	  medmänniskor.	  Detta	  kan	  tyckas	  

vara	  en	  grundläggande	  uppfattning	  för	  mänskligt	  beteende	  men	  i	  

jämförelse	  med	  exempelvis	  kristendomen	  belyser	  konfucianismen	  en	  

annorlunda	  ståndpunkt.	  Kristendomen	  uppmanar	  till	  att	  älska	  sin	  fiende.	  

Konfucius	  lär	  ha	  sagt	  ”om	  man	  ska	  älska	  sina	  fiender,	  hur	  ska	  man	  då	  

älska	  sina	  vänner?”.	  

	  

• Vår	  uppgift	  i	  livet	  består	  av	  att	  försöka	  skaffa	  oss	  kunskap	  och	  utbildning,	  

arbeta	  hårt,	  inte	  spendera	  mer	  än	  nödvändigt	  samt	  vara	  tålmodig	  och	  

ihärdig.	  	  

Att	  konsumera	  och	  spendera	  på	  ett	  extravagant	  sätt	  anses	  vara	  tabu.	  

Därför	  bör	  måttlighet	  eftersträvas	  i	  alla	  avseenden	  (Hofstede	  &	  Bond,	  

1988).	  

	  

3.5.2 Guanxi 
Begreppet	  guanxi	  kan	  förklaras	  som	  personliga	  relationer	  eller	  sociala	  kontakter	  

med	  andra	  människor.	  Att	  ha	  välutbyggda	  kontaktnät	  ses	  som	  en	  betydelsefull	  

del	  av	  den	  kinesiska	  affärskulturen.	  Det	  är	  i	  det	  närmsta	  en	  förutsättning	  att	  ha	  
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en	  god	  guanxi	  för	  att	  lyckas	  med	  sitt	  företagande.	  Guanxi	  bör	  ses	  som	  ett	  

långsiktigt	  strategiskt	  agerande,	  särskilt	  med	  åtanken	  att	  uppbyggnad	  av	  

förtroende	  tar	  tid	  att	  upprätta	  (Bjerke,	  1998).	  

	  

Det	  råder	  allmän	  enighet	  i	  litteraturen	  gällande	  den	  karaktäristika	  samt	  

utveckling	  som	  guanxi	  besitter.	  Guanxi	  handlar	  i	  väldigt	  stor	  utsträckning	  om	  

personliga	  och	  unika	  relationer	  snarare	  än	  allmängiltiga	  och	  formella	  sedvänjor	  

(Chen	  &	  Chen,	  2004).	  Konfucianismen	  understryker	  betydelsen	  av	  sociala	  

relationer	  i	  ”de	  fyra	  banden”	  (se	  kapitel	  3.5.1).	  Tanken	  är	  att	  man	  med	  familjen	  

som	  utgångspunkt	  vidgar	  sitt	  kontaktnät	  till	  att	  först	  nå	  avlägsna	  släktingar	  och	  

slutligen	  individer	  utanför	  släkten.	  Principerna	  om	  ömsesidig	  respekt	  gör	  sig	  

påminda	  från	  konfucianismen	  när	  man	  talar	  om	  det	  ansvar	  individen	  har	  att	  

uppfylla	  för	  att	  ha	  en	  god	  guanxi.	  Att	  inte	  fullgöra	  sitt	  ansvar	  resulterar	  inte	  

sällan	  i	  ett	  förlorat	  förtroende	  och	  skadat	  anseende	  (Hwang	  &	  Baker,	  2000).	  

	  

Sociala	  och	  ekonomiska	  nätverk	  sammanlänkas	  med	  hjälp	  av	  guanxi.	  Kinas	  

säregna	  kultur	  har	  sedan	  en	  lång	  tid	  tillbaka	  haft	  guanxi	  som	  ett	  viktigt	  inslag	  i	  

det	  sociala	  livet,	  men	  också	  i	  affärslivet.	  Utvecklandet	  av	  guanxi,	  två	  parter	  

emellan,	  är	  något	  som	  ofta	  sker	  efter	  att	  man	  identifierat	  en	  guanxi-‐grund.	  Denna	  

grund	  är	  unik	  för	  kinesisk	  kultur.	  Exempel	  på	  guanxi-‐grunder	  kan	  vara	  samma	  

födelseort	  eller	  att	  man	  tagit	  sin	  examen	  på	  samma	  universitet	  (Chen	  &	  Chen,	  

2004).	  Affärsmän	  i	  Kina	  strävar	  initialt	  efter	  den	  personliga	  kontakten	  med	  

potentiella	  handelspartners	  för	  att	  på	  så	  sätt	  i	  nästa	  skede	  uppnå	  guanxi-‐

relationen.	  Det	  ses	  som	  en	  nödvändighet	  att	  först	  ha	  en	  god	  guanxi-‐relation	  för	  

att	  överhuvudtaget	  kunna	  påbörja	  en	  affärsverksamhet.	  Ekonomiska	  

överenskommelser	  handlar	  alltså	  i	  stor	  utsträckning	  om	  personligt	  tillit	  och	  

förtroende.	  Det	  är	  beaktansvärt	  att	  denna	  form	  av	  personliga	  kontakter	  skapar	  

outtalade	  skyldigheter	  som	  faktiskt	  resulterar	  i	  sänkta	  kostnader	  för	  

marknadsföring	  och	  osäkra	  fordringar	  (Hwang	  &	  Baker,	  2000).	  
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3.8 Sammanfattning - Kultur 
Kapitel	  tre	  har	  beskrivit	  teorier	  om	  olika	  kulturella	  fenomen.	  Syftet	  har	  varit	  att	  i	  

kommande	  kapitel	  ha	  en	  god	  förståelse	  för	  kinesisk	  kultur	  och	  dess	  roll	  i	  

redovisningen.	  Den	  personliga	  relationen	  har	  och	  är	  än	  idag	  ett	  viktigt	  inslag	  i	  

den	  kinesiska	  kulturen.	  Guanxi	  som	  begrepp	  förklarar	  de	  informella	  spelregler	  

som	  människor	  i	  Kina	  har	  att	  förhålla	  sig	  till;	  att	  skapa	  egenartade	  relationer	  

med	  så	  kraftfulla	  kontaktnät	  som	  möjligt.	  Guanxi	  är	  viktigt	  för	  alla	  kineser,	  men	  

inte	  minst	  för	  de	  som	  vill	  göra	  affärer.	  

	  

Konfucianismen	  kan	  beskrivas	  som	  arketypen	  i	  den	  kinesiska	  kulturen.	  De	  

tankesätt	  Konfucius	  utvecklade	  för	  över	  2	  000	  år	  sedan	  har	  spelat	  en	  central	  roll	  

i	  Kinas	  och	  övriga	  Ostasiens	  framväxt.	  Att	  vara	  ärlig,	  lojal	  och	  ha	  en	  god	  moral	  är	  

egenskaper	  som	  värdesätts	  högt	  och	  anses	  ha	  haft	  en	  signifikant	  roll	  på	  

samhällsutvecklingen.	  De	  fyra	  banden	  är	  Konfucianismens	  stöttepelare	  och	  

många	  kineser	  lever	  än	  idag	  efter	  de	  principerna.	  

	  

Hofstede	  är	  känd	  för	  sin	  forskning	  om	  länders	  kulturer,	  då	  han	  har	  etablerat	  sex	  

olika	  dimensioner	  som	  förklarar	  kulturen	  i	  ett	  samhälle.	  Dessa	  dimensioner	  är	  

Power	  Distance,	  Individualism,	  Masculinity,	  Uncertainty	  Avoidance,	  Indulgence	  och	  

Pragmatism.	  Genom	  att	  applicera	  dessa	  dimensioner	  på	  ett	  land	  får	  man	  en	  

helhetsbild	  men	  också	  en	  insyn	  på	  en	  mer	  detaljerad	  nivå	  om	  hur	  landets	  kultur	  

är.	  	  

	  

De	  forskningsresultat	  Hofstede	  gett	  upphov	  till	  har	  vidareutvecklats	  av	  Gray.	  

Gray	  har	  använt	  de	  kulturella	  faktorerna	  och	  applicerat	  dem	  på	  ett	  

redovisningsperspektiv.	  På	  detta	  sätt	  kan	  man	  se	  om	  det	  finns	  något	  samband	  

mellan	  samhällets	  sociala	  samt	  kulturella	  förhållanden	  och	  landets	  rådande	  

redovisningsklimat.	  Grays	  redovisningsvärderingar	  är	  följande:	  Statutory	  Control	  

vs.	  Professionalism,	  Uniformity	  vs.	  Flexibility,	  Conservatism	  vs.	  Optimism	  och	  

Secrecy	  vs.	  Transparency.	  	  
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Viktigt	  att	  nämna	  är	  att	  både	  Hofstedes	  och	  Grays	  teorier	  har	  stött	  på	  kritik.	  

Teorierna	  anses	  vara	  relativt	  gamla,	  speciellt	  Hofstedes	  teori	  som	  är	  från	  1980.	  

Eftersom	  Grays	  teorier	  bygger	  på	  Hofstedes	  forskningar	  anses	  denna	  inte	  heller	  

vara	  modern,	  hävdar	  vissa	  kritiker.	  Baskerville	  menar	  också	  att	  Hofstedes	  teori	  

inte	  är	  användbar	  inom	  sociologin	  och	  antropologin,	  utan	  snarare	  inom	  

psykologin.	  Hon	  menar	  också	  att	  Hofstede	  inte	  har	  undersökt	  de	  icke-‐kulturella	  

orsakerna.	  Hofstede	  borde	  tittat	  mer	  på	  individens	  roll	  i	  samhället	  och	  inte	  

enbart	  på	  samhället	  som	  helhet.	  Som	  forskare	  måste	  man	  vara	  en	  observatör	  i	  

kulturens	  epicentrum	  och	  inte	  bara	  utgå	  från	  en	  matris.	  Även	  Gray	  har	  fått	  utstå	  

kritik	  för	  hans	  generaliseringar	  av	  företag.	  Att	  ha	  ett	  definitivt	  värde	  på	  de	  så	  

kallade	  redovisningsvärdena	  är	  inte	  en	  bra	  lösning,	  då	  företagen	  skiljer	  sig	  åt.	  	  
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4. Pol it ik och teori  
	  

	  
Kinas	  politiska	  teori	  kommer	  att	  till	  stor	  del	  att	  grunda	  sig	  på	  Lins	  (2011)	  teorier	  

om	  CMC.	  Med	  hjälp	  av	  ideologier	  som	  datong	  och	  xiaokang	  beskriver	  vi	  vilka	  

faktorer	  som	  karakteriserar	  den	  kinesiska	  politiken	  samt	  ekonomin.	  Vidare	  

presenteras	  Kinas	  ekonomiska	  transformation	  samt	  Kinas	  och	  kulturens	  roll	  i	  

kapitalismen.	  Vi	  börjar	  med	  att	  presentera	  det	  politiska	  partiet	  CPC	  för	  att	  ge	  en	  

kort	  bakgrundsbeskrivning	  och	  klarlägga	  paritets	  politik	  samt	  dess	  

organisationsstruktur.	  

	  
	  

4.1 Kinas politiska bakgrund 
Här	  presenterar	  vi	  det	  ledande	  partiet	  i	  Kina	  idag,	  CPC.	  Vi	  kommer	  att	  redogöra	  för	  

dess	  mål,	  syften	  och	  tankar	  kring	  den	  politik	  som	  förs	  i	  landet.	  	  

	  

The	  Communist	  Party	  Of	  China	  (CPC)	  grundades	  av	  Mao	  Zedong	  år	  1921.	  Partiet	  

baseras	  på	  Karl	  Marxs	  principer	  och	  de	  händelser	  som	  Ryssland	  och	  dåvarande	  

Sovjetunionen	  upplevt	  under	  denna	  tid.	  Redan	  1912	  började	  Mao	  få	  makt.	  Innan	  

detta	  hade	  Kuomintang	  (KMT),	  det	  nationella	  partiet	  i	  Kina,	  regerat	  i	  över	  20	  år.	  

1927	  påbörjade	  Mao	  sin	  kända	  resa	  genom	  bondesamhället	  i	  Kina	  och	  spred	  sina	  

idéer	  om	  kommunismen.	  Han	  satte	  bönderna	  i	  fokus	  och	  betonade	  att	  en	  

kontinuerlig	  revolution	  var	  viktig	  för	  att	  uppnå	  ett	  rättvist	  samhälle.	  Efter	  andra	  

världskriget	  och	  en	  lång	  kamp	  av	  inbördeskrig	  mellan	  CPC	  och	  KMT	  blev	  Mao	  

1949	  ordförande	  för	  CPC	  och	  ledare	  för	  hela	  den	  kinesiska	  nationen.	  I	  samma	  

stund	  som	  Mao	  blev	  ledare,	  etablerades	  också	  det	  formella	  landsnamnet;	  The	  

Communist	  People’s	  Republic	  of	  China	  (PRC)	  (World	  Savvys	  hemsida).	  

	  

Partiet	  har	  sedan	  sin	  start	  kontrollerat	  allt	  i	  PRC;	  de	  har	  uppsikt	  över	  alla	  statliga	  

funktioner,	  på	  både	  nationell	  samt	  lokal	  nivå.	  Partiet	  har	  noga	  valt	  ut	  73	  miljoner	  

partimedlemmar	  i	  hela	  landet.	  Systemet	  är	  mycket	  hierarkiskt	  och	  auktoritärt,	  

där	  makten	  befästs	  till	  de	  utvalda	  ledarna	  (World	  Savvys	  hemsida).	  	  
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Kinas	  förre	  president,	  Hu	  Jintao,	  efterträddes	  2012	  av	  Xi	  Jinping.	  Utöver	  sitt	  

presidentämbete	  är	  Xi	  också	  ordförande	  för	  den	  centrala	  militärkommissionen	  

och	  generalsekreterare	  för	  kommunistpartiet,	  CPC	  (Kinas	  hemsida).	  Dessa	  roller	  

är	  normalt	  att	  inneha	  som	  ledare	  för	  CPC	  och	  Kina.	  Xi	  har,	  likt	  sin	  företrädare,	  

inte	  valts	  av	  det	  kinesiska	  folket,	  utan	  av	  Kinas	  politbyrå;	  Politburo	  Standing	  

Committee	  (PBSC),	  och	  regerar	  tillsammans	  med	  denna.	  Således	  är	  regeringens	  

samtliga	  medlemmar	  även	  medlemmar	  i	  CPC.	  Det	  finns	  inga	  andra	  politiska	  

partier	  i	  Kinas	  politiska	  ledning.	  Det	  finns	  heller	  inga	  oberoende	  domstolar	  eller	  

andra	  rättsväsen,	  utan	  samtliga	  väljs	  av	  CPC.	  Partiets	  medlemmar	  tränas	  in	  i	  

partiet	  redan	  från	  barnsben	  och	  i	  skolan	  är	  läran	  baserad	  på	  partiets	  ideologier	  

och	  värderingar	  (World	  Savvys	  hemsida).	  	  

	  

4.2 Den kinesiska politiken 
Samtidigt	  som	  Kinas	  ekonomi	  utvecklas	  mot	  en	  allt	  mer	  kapitalistisk	  marknad,	  

tar	  det	  ledande	  partiet	  i	  med	  hårdhandskarna	  och	  skärper	  kontrollen	  över	  

ekonomin.	  Ett	  samhälle	  med	  en	  politik	  som	  strider	  mot	  den	  rådande	  ekonomin,	  

visar	  på	  en	  tendens	  av	  en	  allt	  mer	  Centrally	  Managed	  Capitalism	  (CMC).	  Det	  finns	  

tre	  kortfattade	  mekanismer	  som	  gör	  att	  CMC	  är	  genomförbar:	  

	  

• Kontroll	  av	  personal,	  samt	  incitament	  och	  rörlighet	  för	  politiskt	  

förverkligande.	  

• Kontroll	  och	  belöningar	  för	  organisationer,	  inklusive	  företag.	  

• Kontroll	  av	  kapital.	  

	  

Det	  ledande	  kommunistpartiet,	  CPC,	  styr	  både	  landets	  politik	  och	  ekonomi.	  Detta	  

sker	  genom	  styrandet	  av	  personal,	  kapital	  och	  organisationer.	  Samtidigt	  ses	  en	  

alltmer	  tilltagande	  kapitalism,	  som	  påminner	  om	  västvärldens	  

marknadsekonomi	  (Lin,	  2011).	  En	  marknadsekonomi	  karakteriseras	  av	  att	  

priser	  på	  varor	  och	  tjänster	  bestäms	  av	  marknaden.	  I	  förlängningen	  är	  det	  

tillgång	  och	  efterfrågan	  som	  avgör	  priset.	  Men	  man	  får	  inte	  glömma	  bort	  att	  det	  i	  

praktiken	  också	  finns	  vissa	  begränsningar	  som	  marknadsekonomin	  har	  att	  

förhålla	  sig	  till.	  Begränsningarna	  skiljer	  sig	  ofta	  åt	  från	  land	  till	  land.	  Kina	  har	  
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större	  begränsningar	  i	  sin	  marknadsekonomi	  än	  exempelvis	  USA.	  Åtskillnaderna	  

marknadsekonomier	  emellan	  är	  viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  när	  man	  talar	  om	  kinesisk	  

ekonomi.	  	  

Inför	  framtiden	  hävdar	  Lin	  (2011)	  att	  det	  statligt	  dominerade	  partiet	  står	  inför	  

valet	  att	  utveckla	  Kina	  till	  att	  antingen	  bli	  en	  fullt	  utvecklad	  västerländsk	  

demokrati,	  ett	  moget	  stadium	  av	  ett	  socialistiskt	  samhälle	  eller	  att	  utvecklas	  till	  

en	  upplyst	  auktoritarism,	  det	  vill	  säga	  det	  kinesiska	  xiaokang	  (se	  kapitel	  4.5.2).	  

Vidare	  tror	  Lin	  (2011)	  på	  en	  långsam	  men	  bestämd	  införandeprocess	  av	  

demokratiska	  element	  och	  att	  detta	  kommer	  ske	  på	  alla	  nivåer	  i	  samhället.	  Lin	  

menar	  också	  att	  den	  idealiska	  lösningen	  för	  det	  ledande	  kommunistiska	  partiet,	  

CPC,	  är	  en	  CMC	  med	  demokratisk	  karaktär.	  Detta	  är	  det	  enda	  alternativet	  i	  

framtiden	  för	  partiet,	  men	  det	  är	  också	  riskfyllt.	  Om	  det	  lyckas,	  kan	  det	  ultimata	  

CMC	  till	  slut	  reducera	  spänningarna	  med	  den	  liberala	  kapitalismen	  och	  på	  så	  sätt	  

skapa	  en	  mer	  stabil	  statskapitalism.	  Om	  det	  misslyckas,	  kan	  det	  däremot	  bli	  kaos	  

i	  den	  ekonomiska	  och	  politiska	  ordningen.	  Det	  behövs	  mer	  forskning	  om	  

huruvida	  datong	  (se	  kapitel	  4.5.1)	  kan	  blandas	  med	  socialismen,	  menar	  Lin.	  Tills	  

man	  har	  forskat	  färdigt,	  kommer	  det	  kommunistiska	  partiet	  att	  noggrant	  hantera	  

omvandlingen	  så	  att	  den	  inte	  kommer	  att	  leda	  till	  det	  värsta	  scenariot	  för	  partiet	  

-‐	  dess	  fall	  från	  makten.	  

	  

4.3 Kinas ekonomiska transformation  
Att	  tolka	  övergången	  från	  kommunism	  till	  kapitalism	  är	  ett	  viktigt	  inslag	  i	  

förståelsen	  för	  politikens	  inflytande	  på	  det	  ekonomiska	  klimatet.	  Likt	  många	  

andra	  kommuniststater	  i	  1900-‐talets	  Europa,	  har	  Kina	  påbörjat	  sin	  väg	  mot	  ett	  

alltmer	  kapitalistiskt	  samhälle	  (Guthrie,	  2006).	  Många	  sakkunniga	  vittnar	  om	  en	  

kinesisk	  ekonomi	  som	  allt	  mer	  präglas	  av	  kapitalistiska	  inslag.	  Man	  menar	  att	  det	  

är	  viktigt	  att	  särskilja	  på	  benämningarna	  ”marknadsekonomi”	  och	  ”kapitalism”.	  

Den	  förra	  benämningen	  beskrivs	  som	  ett	  jordnära	  utbyte	  baserat	  på	  transparent	  

konkurrens	  medan	  det	  senare	  är	  en	  form	  av	  utbyte	  i	  en	  högre	  struktur,	  mer	  

sofistikerad	  och	  dominerat	  av	  det	  privata	  ägandet.	  De	  mekanismer	  som	  styr	  och	  

påverkar	  dessa	  två	  företeelser	  skiljer	  sig	  åt	  från	  varandra	  (Zhiyuan,	  2004).	  
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Forskning	  på	  transformationen	  av	  kommunistiska	  till	  kapitalistiska	  ekonomier	  

har	  resulterat	  i	  två	  olika	  åskådningar.	  Den	  ena	  läran	  förespråkar	  teorier	  som	  

bygger	  på	  att	  marknader	  primärt,	  men	  inte	  enbart,	  fungerar	  tack	  vare	  privata	  

intressen	  och	  individuella	  initiativ.	  Man	  anser	  att	  det	  privata	  ägandet	  är	  

stöttepelaren	  till	  marknadsekonomin.	  Vidare	  menar	  man	  att	  den	  enda	  gångbara	  

metoden	  för	  transformationen	  sker	  genom	  att	  i	  snabb	  takt	  privatisera	  samhället.	  

Denna	  teori	  har	  gett	  namnen	  till	  fenomen	  som	  ”chock-‐terapi”	  och	  ”big	  bang-‐

metoden”	  inom	  den	  ekonomiska	  reformen	  (Guthrie,	  2006).	  

	  

Den	  andra	  uppfattningen	  bygger	  på	  argumentet	  att	  marknader	  fundamentalt	  

består	  av	  politiska,	  kulturella	  och	  sociala	  system.	  En	  stabil	  förändring	  till	  ett	  

kapitalistiskt	  system	  måste	  därför	  ske	  gradvis	  med	  kontinuerligt	  stöd	  och	  

vägledning	  från	  staten.	  Den	  kanske	  viktigaste	  slutsatsen	  i	  denna	  teori	  är	  att	  

marknadsinstitutioner	  och	  de	  ekonomiska	  metoder	  som	  individer	  och	  

organisationer	  antar	  inte	  kan	  reduceras	  till	  privata	  intressen.	  Inte	  heller	  till	  den	  

individuella	  strävan	  efter	  ekonomiska	  framgångar.	  Övergången	  måste	  ske	  

långsamt	  och	  inkrementellt	  av	  den	  enkla	  anledningen	  att	  politiken,	  kulturen	  och	  

de	  sociala	  förutsättningarna	  har	  ett	  stort	  inflytande.	  Med	  andra	  ord	  ses	  staten	  

som	  en	  nyckelspelare	  i	  övergången	  till	  en	  marknadsekonomi	  (Guthrie,	  2006).	  	  

	  

De	  två	  åskådningarna	  har	  onekligen	  debatten	  om	  statens	  roll	  i	  ekonomin	  som	  

gemensam	  skärningspunkt.	  Det	  politiska	  klimat	  som	  präglat	  Kinas	  ekonomiska	  

reformer	  är	  djupt	  rotade	  i	  ett	  tankesätt	  vars	  fundament	  varit	  den	  

statskontrollerade	  ekonomin	  (Guthrie,	  2006).	  Även	  om	  mycket	  har	  förändrats	  på	  

senare	  år	  så	  handlar	  Kinas	  ekonomiska	  struktur	  i	  många	  avseenden	  om	  en	  

jordbruksbaserad	  ekonomi	  med	  stora	  överskott	  på	  arbetskraft	  och	  en	  stram	  

penningpolitik	  (Sachs	  et	  al.,	  1997).	  

	  

Det	  faktum	  att	  Kina	  antagit	  det	  inkrementella	  tillvägagångssättet	  i	  sitt	  

övergångsarbete	  har	  föranlett	  stabila	  ekonomiska	  reformer	  i	  landet.	  Denna	  

ekonomiska	  varaktighet	  vittnar	  landets	  tre	  senaste	  årtionden	  om.	  Man	  kan	  alltså	  

prata	  om	  ett	  visst	  tvivel	  gällande	  lämpligheten	  av	  ”chock-‐terapier”	  likt	  de	  vi	  har	  

sett	  i	  länder	  som	  exempelvis	  Sovjetunionen/Ryssland	  (Guthrie,	  2006).	  	  
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En	  intressant	  kritik	  som	  riktats	  mot	  ovanstående	  åskådningar	  är	  författare	  som	  

menar	  att	  den	  komplexitet	  som	  finns	  i	  kultur,	  de	  politiska	  systemen	  och	  i	  de	  

sociala	  förutsättningarna	  inte	  behöver	  beaktas.	  Man	  menar	  att	  så	  länge	  de	  rätta	  

kapitalistiska	  inslagen	  finns,	  som	  exempelvis	  rätten	  till	  privat	  ägande,	  så	  löser	  

marknadsekonomin	  i	  sig	  själv	  alla	  problem	  (Sachs	  et	  al.,	  1997).	  

	  

Demokrati	  och	  kapitalism	  är	  system	  som	  samhället	  måste	  få	  ta	  tid	  att	  lära	  sig.	  

Snabba	  förändringar	  ger	  ofta	  upphov	  till	  kaos	  medan	  gradvisa	  förändringar	  ger	  

en	  stabil	  och	  mogen	  utveckling	  av	  nya	  system	  och	  institutioner.	  Det	  är	  just	  det	  

Kina	  har	  gjort	  enligt	  Guthrie	  (2006).	  

	  

Kinas	  dramatiska	  framgångar	  i	  ekonomin	  är	  just	  tack	  vare	  det	  politiska	  

inflytande	  statsmakten	  har	  haft	  (Guthrie,	  2006).	  Kina	  är	  ett	  klart	  bevis	  på	  att	  

privatisering	  i	  sig	  inte	  är	  en	  nödvändig	  del	  i	  övergången	  från	  planekonomi	  till	  

marknadsekonomi.	  Vidare	  är	  inte	  det	  privata	  ägandet	  ett	  viktigt	  inslag	  i	  en	  

fungerande	  marknadsekonomi	  (Guthrie,	  2006).	  

	  

4.4 Politiska ideologier i Kina 
Lin	  (2011)	  menar	  att	  det	  i	  officiella	  dokument	  och	  uttalanden	  från	  Kinesiska	  

myndigheter	  funnits	  en	  tendens	  att	  kombinera	  traditionell	  socialistisk	  politik	  med	  

de	  filosofier	  som	  konfucianismen	  förespråkar.	  I	  syfte	  att	  klargöra	  de	  två	  

huvudinriktningarna	  inom	  konfucianismen	  kommer	  vi	  nedan	  att	  beskriva	  dess	  

påverkan	  på	  det	  politiska	  klimatet	  i	  Kina.	  

	  

4.4.1 Datong 
Datong,	  även	  kallat	  Great	  Unity,	  betyder	  universell	  harmoni	  och	  är	  en	  visionär	  

idé	  inom	  konfucianismen	  som	  förespråkar	  att	  alla	  människor	  lever	  tillsammans	  i	  

frid	  och	  total	  harmoni.	  Enligt	  datong	  tillhör	  världen	  människorna.	  Samhället	  

styrs	  av	  dess	  invånare	  och	  det	  är	  gemenskapens	  uppgift	  att	  utse	  dess	  visa	  ledare.	  

Det	  är	  med	  andra	  ord	  en	  strävan	  efter	  ett	  demokratiskt	  samhälle.	  I	  detta	  
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samhälle	  tänker	  folk	  på	  alla	  individer	  runt	  omkring	  sig,	  oavsett	  bakgrund.	  Man	  

tar	  hand	  om	  de	  äldre	  och	  hjälper	  de	  unga	  att	  växa	  upp	  (Lin,	  2011).	  

	  

Datong	  spelar	  än	  idag	  en	  så	  viktigt	  roll	  i	  kinesisk	  kultur	  att	  man	  de	  facto	  nämner	  

begreppet	  i	  den	  kinesiska	  nationalsången.	  Enligt	  Cheng	  (2009)	  är	  harmoni	  

upplevelsen	  att	  en	  enhet	  blir	  en	  helhet	  av	  olika	  beståndsdelar.	  Men	  vad	  som	  

lämnas	  osäkert,	  är	  hur	  dessa	  delar	  ska	  vara	  relaterade	  till	  varandra	  för	  att	  kunna	  

anses	  vara	  relaterade	  i	  harmoni.	  Med	  andra	  ord	  är	  logiken	  i	  en	  harmoni	  inte	  

given	  (Cheng,	  2009).	  

	  

4.4.2 Xiaokang 
Xiaokang,	  efterträdaren	  till	  datong,	  är	  ett	  kinesiskt	  begrepp	  som	  i	  det	  närmsta	  

kan	  översättas	  som	  ”anspråkslöst	  välbefinnande”.	  Till	  skillnad	  från	  idéerna	  i	  

datong	  förespråkar	  xiaokang	  att	  världen	  i	  första	  hand	  tillhör	  familjen.	  Att	  

auktoritet	  går	  i	  arv.	  Xiaokang	  har	  i	  tusentals	  år	  varit	  ett	  betydelsefullt	  inslag	  

bland	  de	  tankesätt	  som	  präglat	  det	  kinesiska	  samhället.	  Hårt	  arbete	  med	  syftet	  

att	  bringa	  familjen	  lycka	  och	  framgång	  har	  varit	  fundamentalt	  för	  ett	  välbärgat	  

liv	  i	  enighet	  med	  xiaokang	  (OECD	  hemsida).	  	  

	  

Samhället	  skulle	  med	  hjälp	  av	  institutionella	  regler	  och	  sedlig	  hållning,	  som	  

exempelvis	  rättvisa	  och	  anständighet,	  uppnå	  ett	  måttligt	  välstånd.	  Människorna	  

skulle	  veta	  sin	  plats	  i	  hierarkiska	  relationer	  som	  far-‐son	  eller	  kejsare-‐

ämbetsman.	  Det	  var	  statens	  uppgift	  att	  skydda	  dess	  befolkning.	  Xiaokang	  har	  

som	  viktig	  egenskap	  att	  understryka	  samhällets	  ordningsstadga,	  harmoni	  och	  

respekten	  för	  auktoritet.	  På	  ett	  sätt	  avbildas	  ett	  socialt	  system	  som	  är	  auktoritärt	  

men	  samtidigt	  tillåter	  det	  egna	  intresset.	  Det	  utmynnar	  i	  en	  kombination	  av	  

kapitalism	  och	  auktoritet	  (Lin,	  2010).	  

	  

Under	  1980-‐talet	  bestämde	  den	  kinesiska	  regeringen	  sig	  för	  att	  vidareutveckla	  

samhället	  i	  överensstämmelse	  med	  xiaokang.	  Man	  skapade	  en	  så	  kallad	  

xiaokang-‐socialism	  och	  ville	  med	  hjälp	  av	  denna	  ideologi	  skapa	  en	  unik	  form	  av	  

”välfärdskapitalism”	  (Bramall,	  2009).	  Målsättningen	  var	  strikt	  ekonomisk	  och	  
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man	  ville	  att	  denna	  politik	  skulle	  resultera	  i	  en	  fyrdubbling	  av	  nationens	  BNP	  

mellan	  åren	  1980-‐2000.	  Därmed	  försökte	  man	  höja	  befolkningens	  

levnadsstandard,	  medelklassen	  skulle	  växa.	  Detta	  kan	  vi	  idag	  konstatera	  att	  den	  

kinesiska	  regeringen,	  efter	  stora	  ansträngningar,	  har	  lyckats	  med	  (OECD	  

hemsida).	  

	  

4.5 Kinas rättssystem ! 
En	  stats	  rättssystem	  utövar	  ett	  visst	  inflytande	  på	  det	  regelverk	  som	  berör	  

redovisning	  och	  finansiella	  rapporter	  (Nobes	  &	  Parker,	  2012).	  Därför	  är	  det	  viktigt	  

att	  vi	  i	  korthet	  sammanfattar	  det	  kinesiska	  rättssystemet.	  

	  

4.5.1 Bakgrund ! 
Att	  tolka	  och	  förstå	  Kinas	  rättsystem	  är	  ingen	  lätt	  uppgift.	  Förutfattade	  meningar	  

om	  västvärldens	  formella	  rättsinstitutioner	  och	  legala	  system	  tenderar	  att	  ta	  

överhand	  när	  vi	  undersöker	  Kinas	  rättssystem.	  Att	  Kina	  i	  realiteten	  helt	  och	  

hållet	  saknade	  rättssystem	  under	  kulturrevolutionen	  (1966-‐1976)	  är	  för	  många	  

svårt	  att	  förstå.	  Faktum	  är	  att	  det	  på	  senare	  tid	  uppkommit	  ett	  modernt	  

rättsväsende	  som,	  till	  viss	  del,	  kan	  jämföras	  med	  det	  vi	  i	  västvärlden	  är	  vana	  vid.	  

Tidigare,	  såväl	  som	  idag,	  finner	  man	  i	  många	  avseenden	  ett	  stort	  antal	  

förklaringar	  och	  yttranden	  av	  Kinas	  mest	  framträdande	  tänkare.	  Inte	  minst	  från	  

Konfucius.	  På	  pappret	  är	  Kinas	  moderna	  rättsapparat	  i	  mångt	  och	  mycket	  

fortfarande	  starkt	  influerat	  av	  traditioner	  och	  seder	  (Stephen	  Hsu,	  2003).	  

	  

4.5.2 Dagens rättssystem! 
Den	  kinesiska	  handelsrätten	  är	  idag	  baserad	  på	  Tysklands	  commercial	  code,	  

vilket	  är	  ett	  kraftigt	  ”kodifierat”	  regelverk.	  Code	  law	  är	  det	  system	  Kina	  har	  idag	  

och	  innebär	  att	  lagarna	  är	  tätt	  sammanlänkade	  med	  moral	  och	  rättvisa.	  Det	  finns	  

alltså	  många	  regler	  och	  lagar	  för	  att	  upprätthålla	  det	  legala	  systemet	  (Nobes	  &	  

Parker,	  2003).	  Jaggie	  &	  Low	  (2000)	  menar	  att	  företag	  i	  länder	  med	  code	  law	  har	  

en	  lägre	  nivå	  av	  informationsgivning.	  
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Den	  juridik	  som	  främst	  berör	  vårt	  studieområde	  är	  lagar	  gällande	  redovisning,	  

revision	  och	  administrativa	  licenser.	  De	  organ	  som	  därför	  är	  av	  betydelse	  är	  

Nationella	  folkkongressen	  (National	  People’s	  Congress	  of	  The	  People’s	  Republic	  of	  

China	  –	  NPC,	  2007a;	  b),	  Finansdepartementet	  (Ministry	  of	  Finance	  -‐	  MOF),	  

Riksrevisionen;	  (Chinese	  National	  Audit	  Office	  –	  CNAOa;	  b)	  och	  Finansiella	  

tillsynsmyndigheten	  (China	  Securities	  Regulatory	  Commission	  –	  CSRCa;	  b).	  NPC	  är	  

Kinas	  absolut	  mäktigaste	  institution	  och	  det	  högsta	  lagstiftande	  organet	  i	  landet.	  

MOF	  och	  CNAO	  har	  till	  uppgift	  att	  inrätta	  de	  lagar	  och	  regler	  som	  gäller	  för	  

redovisning	  och	  revision.	  Med	  syftet	  att	  minska	  korruption	  och	  byråkrati	  trädde	  

lagen	  om	  administrativa	  licenser	  i	  kraft	  2004	  (NPCa;	  NPCb)	  (CNAOa;	  CNAOb)	  

(CSRCa;	  CSRCb).	  

	   	  

4.6 Sammanfattning - Politik 
Den	  kinesiska	  politiken	  har	  i	  drygt	  ett	  sekel	  kännetecknats	  av	  det	  kinesiska	  

kommunistpartiets	  inflytande.	  Mao	  Zedong	  förmedlade	  sitt	  politiska	  budskap	  

under	  1920-‐talets	  Kina	  och	  byggde	  1949	  med	  hjälp	  av	  sin	  politik	  upp	  det	  

kinesiska	  kommunistpartiet,	  CPC.	  Än	  idag	  är	  partiet	  enväldigt	  i	  sitt	  styre	  av	  Kina.	  

	  

I	  sin	  fortsatta	  kamp	  för	  ekonomisk	  tillväxt	  står	  Kinas	  politiker	  inför	  

valmöjligheten	  att	  antingen	  vidareutveckla	  nationen	  till	  en	  nation	  med	  ett	  

demokratiskt	  statsskick	  eller	  en	  slags	  förfining	  av	  en	  auktoritär	  stat	  som	  i	  det	  

närmsta	  kan	  jämföras	  med	  de	  förhållningssätt	  xiaokang	  förespråkar.	  

	  

Kinesisk	  ekonomi	  har	  under	  de	  senaste	  decennierna	  utvecklats	  till	  att	  bli	  en	  

alltmer	  marknadsorienterad	  ekonomi	  med	  inslag	  av	  kapitalism.	  Frågan	  om	  det	  

privata	  ägandet	  och	  engagemanget	  spelar	  en	  central	  roll	  i	  marknadsekonomin.	  

Andra	  har	  emellertid	  hävdat	  att	  marknader	  fundamentalt	  består	  av	  politiska,	  

kulturella	  och	  sociala	  system.	  Därför	  måste	  en	  stabil	  förändring	  till	  ett	  

kapitalistiskt	  system	  ske	  gradvis	  med	  ett	  kontinuerligt	  stöd	  och	  vägledning	  från	  

staten.	  Privata	  aktörer	  kan	  inte	  bära	  den	  rollen.	  
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Datong	  och	  xiaokang	  är	  två	  inriktningar	  inom	  konfucianismen	  som	  har	  satt	  sin	  

prägel	  på	  den	  kinesiska	  politiken.	  Datong	  förordar	  ett	  liv	  i	  harmoni	  och	  frid.	  

Tankesättet	  vilar	  på	  en	  demokratisk	  värdegrund	  med	  gemenskapen	  och	  dess	  

inflytande	  som	  utgångspunkt.	  Ömsesidigt	  omhändertagande	  av	  sina	  

medmänniskor	  ses	  som	  en	  självklarhet	  enligt	  datong.	  Xiaokang	  skiljer	  sig	  från	  

datong	  på	  flera	  plan.	  Auktoritet,	  hierarki,	  familjens	  lycka	  och	  framgång	  har	  satts	  i	  

första	  rummet	  när	  man	  levt	  efter	  den	  lära	  xiaokang	  förespråkar.	  Men	  även	  

samhället	  och	  dess	  makt	  har	  varit	  viktiga	  beståndsdelar.	  Under	  1980-‐talet	  

bestämde	  sig	  den	  kinesiska	  regeringen	  att	  skapa	  en	  slags	  xiaokang-‐socialism	  för	  

att	  förbättra	  landets	  ekonomi.	  

	  

Kinas	  rättssystem	  är	  idag	  baserat	  på	  code	  law,	  vilket	  innebär	  att	  detaljerade	  

regler	  och	  lagar	  spelar	  en	  central	  roll	  i	  rättssamhället.	  Detta	  innebär	  att	  landet	  

har	  en	  lägre	  nivå	  av	  informationsgivning	  i	  de	  finansiella	  rapporterna.	  De	  organ	  

som	  har	  störst	  betydelse	  i	  den	  kinesiska	  rättsprocessen	  är	  NPC,	  MOF,	  CNAO	  och	  

CSRC.	  Den	  lagstiftande	  organisationen	  är	  NPC,	  medan	  MOF	  och	  CNAO	  har	  till	  

uppgift	  att	  inrätta	  lagar	  för	  landets	  redovisning	  och	  revision.	  

	    



	  
	  
	  

51	  

5. Internationell redovisning 
	  

I	  detta	  kapitel	  kommer	  vi	  att	  presentera	  den	  utveckling	  som	  den	  internationella	  

redovisningen	  har	  gått	  igenom,	  samt	  de	  viktigaste	  institutionerna	  som	  har	  haft	  en	  

betydande	  roll	  för	  den	  internationella	  redovisningens	  utveckling.	  Sist	  kommer	  vi	  ta	  

upp	  de	  problem	  som	  kan	  uppkomma	  vid	  införandet	  av	  internationella	  standarder	  i	  

ett	  lands	  redovisning.	  

	  
	  

5.1 Den internationella redovisningens historia och 
utveckling 
	  
De	  skillnader	  som	  finns	  mellan	  länders	  olika	  redovisningssystem	  har	  man	  velat	  

eliminera,	  men	  också	  de	  skillnader	  som	  finns	  mellan	  företag	  inom	  ett	  land.	  För	  

att	  lyckas	  med	  detta	  bör	  alla	  länder	  och	  individer	  följa	  en	  enda	  uppsättning	  av	  

standarder.	  Främst	  IASB	  och	  EU	  försökte	  få	  bort	  dessa	  skillnader	  i	  

redovisningspraxis	  världen	  över.	  Men	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  att	  det	  alltid	  

har	  och	  alltid	  kommer	  att	  finnas	  skillnader	  i	  finansiell	  rapportering;	  

harmonisering	  kommer	  förmodligen	  aldrig	  slå	  igenom	  helt.	  Detta	  dels	  på	  grund	  

av	  varierande	  politiska,	  ekonomiska	  och	  sociala	  sammanhang	  länder	  emellan.	  

Förekomsten	  av	  redovisningstraditioner	  kommer	  dock	  alltid	  finnas	  kvar	  i	  olika	  

länder	  (Nobes	  &	  Parker,	  2012).	  	  

	  

Under	  1900-‐talets	  sista	  kvartal	  har	  globaliseringen	  av	  redovisningsregler	  och	  

redovisningspraxis	  blivit	  alltmer	  vanligt	  och	  viktigt,	  vilket	  medför	  att	  nationella	  

redovisningsregler	  tynar	  bort.	  De	  viktigaste	  faktorerna	  bakom	  framställandet	  av	  

en	  uppsättning	  av	  internationella	  redovisningsregler	  har	  varit	  och	  är	  än	  idag:	  

	  

• Ekonomisk	  globalisering,	  genom	  internationell	  handel	  och	  utländska	  

investeringar.	  	  	  

• Större	  politiska	  frågor.	  Exempel	  är	  USA:s	  dominerande	  ställning	  och	  EU:s	  

framväxt	  och	  expansion.	  	  



	  
	  
	  

52	  

• De	  globala	  finansiella	  marknadernas	  tillväxt;	  börserna	  globaliseras.	  

• Multinational	  Enterprises	  (MNEs)	  tillväxt	  världen	  över.	  Dessa	  behöver	  

externt	  kapital	  och	  listar	  sig	  således	  på	  börserna.	  MNEs	  existens	  leder	  

också	  till	  att	  andra	  branscher	  växer,	  så	  som	  revisionsbranschen.	  	  

• Privatiseringens	  tilltagande	  roll,	  vilket	  ingår	  i	  aktieägandets	  mönster.	  

• Det	  internationella	  finansiella	  systemets	  förändringar	  (Nobes	  &	  Parker,	  

2012).	  

	  

Ett	  gemensamt	  internationellt	  redovisningssystem	  ökar	  jämförbarheten	  av	  

finansiella	  rapporter.	  Detta	  gynnar	  investerare	  världen	  över	  och	  på	  detta	  sätt	  

kan	  de	  öka	  sina	  investeringar	  utomlands.	  Alla	  gynnas	  av	  en	  uppsättning	  av	  

internationella	  standarder.	  Kapitalkostnaden	  blir	  lägre	  och	  resursallokeringen	  

blir	  effektivare.	  Allt	  detta	  resulterar	  i	  en	  ökad	  ekonomisk	  tillväxt,	  internationellt	  

sett	  (Wong,	  2004).	  	  

	  

5.2 Internationella redovisningsorgan 
Nedan	  kommer	  vi	  att	  presenterar	  de	  internationella	  institutioner	  som	  anses	  ha	  

haft	  störst	  betydelse	  för	  utvecklingen	  av	  det	  internationella	  redovisningssystemet	  

IFRS.	  

	  

5.2.1 The IFRS Foundation and the IASB 
The	  International	  Accounting	  Standards	  Board	  (IASB)	  är	  en	  oberoende,	  privat	  

organisation	  som	  har	  sitt	  säte	  i	  London,	  Storbritannien.	  Organisationen	  bildades	  

2001	  i	  syfte	  att	  ersätta	  den	  tidigare	  International	  Accounting	  Standards	  

Committee	  (IASC)	  och	  har	  idag	  16	  medlemmar.	  IASBs	  huvudsakliga	  uppgift	  är	  att	  

utveckla	  och	  godkänna	  de	  internationella	  standarderna,	  IFRS	  (Iasplus	  hemsida).	  

IFRS	  består	  idag	  av	  de	  tidigare	  standarderna	  IAS,	  vilka	  har	  omarbetats,	  samt	  av	  

de	  nyare	  standarderna	  vid	  namn	  IFRS.	  IASB	  är	  även	  ansvarig	  för	  att	  utveckla	  

IFRSs	  for	  small	  and	  medium-‐sized	  enterprises	  (SMEs),	  samt	  att	  godkänna	  de	  

tolkningar	  som	  görs	  för	  IFRS	  av	  The	  IFRS	  Interpretation	  Committee	  (IFRS	  

hemsida,	  b).	  
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IASBs	  roll	  är	  att	  arbeta	  och	  verka	  för	  the	  IFRS	  Foundation.	  Den	  sistnämnda	  är	  en	  

oberoende,	  ideell,	  privat	  organisation	  som	  verkar	  för	  den	  allmänna	  publika	  

sektorns	  intresse.	  IFRS	  Foundations	  mål	  är	  att	  med	  hjälp	  av	  IASB	  utveckla	  en	  

uppsättning	  av	  IFRS,	  vilka	  ska	  vara	  av	  hög	  kvalitet,	  begripliga,	  verkställbara	  samt	  

globalt	  accepterade.	  IFRS	  Foundation	  ska	  vidare	  främja	  användningen	  av	  dessa	  

standarder,	  samt	  underlätta	  införandet	  av	  IFRS	  genom	  konvergens	  av	  de	  

nationella	  redovisningsstandarderna	  mot	  IFRS.	  (IFRS	  hemsida,	  b)	  

	  

IASBs	  vision	  om	  globala	  redovisningsstandarder	  har	  fått	  stöd	  av	  internationella	  

organisationer,	  som	  exempelvis	  G20,	  Världsbanken,	  IMF,	  IOSCO	  och	  IFAC	  (IFRS	  

hemsida,	  c).	  Idag	  är	  det	  cirka	  120	  länder	  och	  jurisdiktioner	  som	  tillåter	  eller	  

kräver	  användandet	  av	  IFRS	  för	  de	  inhemska	  börsbolagen	  (IFRS	  hemsida,	  a).	  

	  

5.2.2 IFAC 
IFAC	  är	  främst	  en	  revisionsorganisation,	  men	  vi	  ämnar	  kort	  förklara	  vad	  denna	  

organisation	  innebär	  och	  vad	  den	  har	  för	  huvuduppgifter.	  Detta	  för	  att	  redovisning	  

och	  revision	  har	  mycket	  med	  varandra	  att	  göra.	  

	  

International	  Federation	  of	  Accountants	  (IFAC)	  är	  en	  internationell	  organisation	  

som	  grundades	  1977	  i	  München,	  Tyskland.	  Organisationen	  verkar	  för	  revisorer	  

och	  rådgivare	  med	  syftet	  att	  tjäna	  det	  allmänna	  intresset.	  Detta	  uppnår	  man	  

genom	  att	  stärka	  yrket	  och	  på	  så	  sätt	  bidra	  till	  utvecklingen	  av	  starka	  ekonomier	  

världen	  över.	  Även	  om	  IFAC	  är	  en	  stor	  revisorsorganisation,	  verkar	  den	  även	  för	  

etik,	  redovisning	  och	  informationsteknik.	  Idag	  består	  IFAC	  av	  179	  

samarbetspartners	  i	  130	  länder.	  IFACs	  mål	  är	  att	  den	  globala	  revisionsbranschen	  

ska	  erkännas	  som	  en	  värdefull	  aktör	  i	  den	  fortsatta	  utvecklingen	  av	  

finansmarknader,	  ekonomier	  samt	  hållbara	  organisationer.	  För	  att	  uppnå	  dessa	  

mål	  utvecklar	  IFAC,	  med	  hjälp	  av	  IAASB,	  revisionsstandarder	  som	  kallas	  för	  

International	  Standards	  on	  Auditing	  (ISA)	  (IFACs	  hemsida).	  	  
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5.2.3 EU 
Även	  om	  EU	  inte	  är	  ett	  redovisningsorgan	  har	  denna	  organisation	  spelat	  en	  

oerhört	  stor	  roll	  i	  harmoniseringen.	  EU	  tvingar	  sedan	  2005	  medlemsländernas	  

listade	  företag	  att	  använda	  IFRS	  för	  deras	  koncernredovisningar	  (Nobes	  &	  

Parker,	  2012).	  	  

	  

5.2.4 Problem vid införande av IFRS 
Nedan	  presenterar	  vi	  en	  sammanfattande	  text	  om	  de	  problem	  som	  kan	  uppkomma	  

vid	  införandet	  av	  IFRS	  på	  nationell	  nivå.	  Vi	  kommer	  att	  utgå	  från	  Peter	  Wongs	  

(2004)	  studie	  om	  dessa	  problem.	  	  

	  

De	  huvudsakliga	  utmaningarna	  vid	  implementering	  av	  IFRS	  är	  enligt	  Wong:	  

• Att	  förstå	  innebörden	  av	  internationell	  konvergens.	  	  

• Översättningen	  av	  de	  internationella	  standarderna	  IFRS.	  

• Utmaningar	  för	  små-‐	  och	  medelstora	  företag	  att	  förstå	  och	  adoptera	  IFRS.	  

• Ibland	  förekommer	  en	  viss	  kunskapsbrist.	  

• Standardernas	  kan	  tyckas	  vara	  för	  komplexa	  samt	  svårt	  att	  förstå	  deras	  

struktur.	  

• En	  komplex	  situation	  och	  en	  enorm	  omställning	  att	  förändra	  sina	  

nationella	  standarder	  till	  IFRS	  eller	  helt	  byta	  ut	  de	  nationella	  

standarderna	  mot	  IFRS.	  	  

• Det	  kan	  uppkomma	  komplikationer	  efter	  att	  ha	  godkänt	  och	  fört	  in	  IFRS.	  	  

	  

För	  att	  förstå	  innebörden	  av	  konvergensen	  behöver	  landets	  aktörer	  reflektera	  

över	  i	  vilken	  grad	  standarderna	  bör	  bytas	  ut	  mot	  de	  internationella.	  Införandet	  

av	  en	  formell	  översättningsprocess,	  där	  både	  professionella	  översättare	  och	  

professionella	  revisorer	  medverkar,	  är	  oerhört	  viktigt.	  Man	  behöver	  tänka	  över	  

de	  resurser	  som	  krävs	  för	  att	  upprätthålla	  samarbetet	  med	  de	  internationella	  

standardsättarna	  och	  låta	  sig	  influeras	  av	  deras	  arbete.	  Man	  ska	  vara	  medveten	  

om	  att	  det	  krävs	  mycket	  tid	  för	  att	  förbereda	  sig	  inför	  implementeringen	  av	  de	  

nya	  standarderna.	  Om	  införandet	  sker	  för	  tidigt	  kan	  det	  få	  allvarliga	  

konsekvenser.	  	  



	  
	  
	  

55	  

För	  att	  åstadkomma	  en	  framgångsrik	  och	  väl	  genomförd	  konvergens	  till	  IFRS	  

krävs	  det	  att	  alla	  parter	  på	  alla	  nivåer	  som	  berörs	  av	  finansiell	  rapportering	  

agerar	  och	  hjälps	  åt.	  Det	  ska	  finnas	  ett	  bra	  samarbete	  mellan	  alla;	  allt	  från	  

intressenter,	  redovisare,	  revisorer,	  användare	  av	  finansiella	  rapporter,	  

lagstiftare	  till	  myndigheter.	  De	  professionella	  redovisarna	  och	  revisorerna	  bör	  

engageras	  och	  involveras	  i	  ett	  tidigt	  stadium	  av	  införandeprocessen	  (Wong,	  

2004).	  Redovisningsprofessionen	  skiljer	  sig	  åt	  länder	  emellan	  och	  bör	  anpassas	  

till	  landets	  redovisningspraxis	  (Nobes	  &	  Parker,	  2012).	  Eftersom	  IAS/IFRS	  är	  

utvecklat	  i	  den	  anglosaxiska	  världen,	  ställs	  det	  krav	  på	  professionen	  på	  nationell	  

nivå,	  vid	  införandet	  av	  dessa	  standarder.	  	  

	  

5.3 Sammanfattning - Internationell redovisning 
Den	  internationella	  redovisningen	  som	  vi	  känner	  till	  den	  idag	  är	  inte	  särskilt	  

gammal.	  Det	  var	  först	  under	  1900-‐talets	  senare	  hälft	  som	  globalisering	  av	  

redovisningsregler	  kom	  upp	  på	  agendan.	  2001	  bildades	  IASB	  vars	  uppgift	  är	  att	  

utveckla	  samt	  godkänna	  IFRS-‐standarderna.	  IASB	  arbetar	  för	  The	  IFRS	  

Foundation,	  där	  den	  senare	  verkar	  för	  allmänhetens	  intresse.	  Den	  sistnämnda	  

organisationens	  mål	  är	  att	  utveckla	  och	  främja	  användningen	  av	  en	  uppsättning	  

av	  IFRS	  med	  hög	  kvalitet.	  The	  IFRS	  Foundation	  har	  en	  betydande	  roll	  i	  

konvergensprocessen	  mellan	  nationella	  redovisningsstandarder	  och	  IFRS.	  	  

Även	  IFAC	  och	  EU	  har	  haft	  betydande	  roller	  i	  den	  internationella	  redovisningens	  

utveckling.	  Idag	  tillåter	  och/eller	  tillämpar	  omkring	  120	  länder	  IFRS	  för	  de	  

listade	  och	  konsoliderade	  bolagen.	  	  

	  

Det	  är	  dock	  inte	  alltid	  lätt	  att	  införa	  internationella	  redovisningsstandarder	  på	  

nationell	  nivå.	  Wong	  (2004)	  ger	  exempel	  på	  detta	  i	  sitt	  arbete	  för	  IFAC.	  De	  

problem	  som	  kan	  uppstå	  vid	  en	  implementering	  av	  IFRS	  är	  bland	  annat	  att,	  

förstå	  vad	  internationell	  konvergens	  egentligen	  innebär,	  kunskapsbrist	  i	  det	  

konvergerande	  landet,	  IFRS	  anses	  ibland	  vara	  för	  komplext	  och	  svårt	  att	  förstå,	  

översättningen	  av	  IFRS	  samt	  komplikationer	  som	  kan	  uppkomma	  efter	  att	  man	  

har	  implementerat	  IFRS.	  För	  att	  lösa	  dessa	  problem	  behöver	  det	  konvergerande	  

landet	  lägga	  ordentligt	  med	  tid	  och	  resurser	  på	  implementeringen.	  Det	  är	  viktigt	  
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att	  professionella	  redovisningsutövare	  är	  med	  tidigt	  i	  införandeprocessen.	  Det	  är	  

dessa	  som	  ska	  arbeta	  med	  redovisningen	  på	  praktisk	  nivå.	  Men	  det	  är	  inte	  bara	  

redovisarna	  som	  ska	  vara	  involverade;	  alla	  parter	  på	  alla	  nivåer	  bör	  vara	  med	  i	  

processen,	  från	  start	  till	  mål.	  
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6. Kinesisk redovisning 
	  

I	  detta	  avsnitt	  tänker	  vi	  presentera	  den	  kinesiska	  redovisningens	  utveckling	  samt	  

redovisningsprofessionens	  utveckling	  i	  Kina.	  Vi	  kommer	  att	  presentera	  de	  

viktigaste	  institutionerna	  och	  slutligen	  koppla	  de	  problem	  som	  kan	  uppkomma	  vid	  

införandet	  av	  de	  internationella	  standarderna	  på	  nationell	  nivå,	  enligt	  Peter	  Wong	  

(2004).	  

	  

	  

6.1 Den kinesiska redovisningens utveckling – Då och 
nu 
	  
Här	  redogör	  vi	  för	  de	  olika	  reformerna	  som	  har	  skett	  i	  Kina,	  vilka	  är	  kopplade	  till	  

redovisningen.	  Allt	  från	  första	  redovisningen	  i	  Kina	  till	  idag,	  då	  Kina	  har	  infört	  

IAS/IFRS.	  Vi	  kommer	  även	  att	  ta	  upp	  hur	  redovisningsprofessionen	  i	  Kina	  ser	  ut	  

idag	  och	  hur	  den	  har	  utvecklats.	  	  

	  

6.1.1 Den kinesiska redovisningens bakgrund 
Kinesisk	  redovisning	  och	  revision	  har	  en	  lång	  historia.	  Funna	  dokument	  visar	  att	  

kineser	  använde	  sig	  av	  siffror	  redan	  för	  6	  000	  år	  sedan.	  Den	  kinesiska	  

redovisningen	  visade	  sig	  först	  under	  Västra	  Zhou-‐dynastin	  (1100-‐771	  år	  före	  

Kristus).	  Denna	  redovisning	  var	  då	  också	  betydligt	  mer	  avancerad	  än	  någon	  

annanstans	  i	  världen.	  Efter	  denna	  dynasti	  saktade	  dock	  utvecklingen	  ned	  i	  Kina,	  

mycket	  på	  grund	  av	  det	  feodala	  samhället	  som	  rådde	  i	  flera	  århundraden.	  Lu	  et	  

al.	  (2003)	  menar	  att	  det	  finns	  två	  faktorer	  som	  är	  avgörande	  för	  redovisningens	  

utveckling	  i	  Kina.	  Dessa	  faktorer	  är	  politiken	  och	  samhällets	  attityd	  mot	  

redovisning	  och	  redovisningskonsulter.	  Det	  sistnämnda	  har	  att	  göra	  med	  att	  folk	  

traditionellt	  sett	  inte	  har	  beaktat	  redovisningen	  som	  ett	  yrke.	  Det	  finns	  alltså	  en	  

anledning	  att	  anta	  att	  de	  sociala,	  kulturella	  och	  ekonomiska	  mönstren	  i	  Kina	  har	  

haft	  en	  viss	  påverkan	  på	  redovisningen.	  I	  över	  4	  000	  år	  har	  Kina	  varit	  ett	  
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jordbruksland	  och	  man	  har	  menat	  att	  redovisningen	  därför	  inte	  har	  varit	  ett	  

behov.	  

	  

Kina	  har	  dock	  under	  de	  senaste	  århundraden	  vänt	  sig	  med	  öppna	  armar	  mot	  

omvärlden.	  Ett	  bra	  exempel	  på	  detta	  skedde	  1949	  då	  Kina	  införde	  ett	  sovjetiskt	  

Uniform	  Accounting	  System	  (UAS)	  som	  baserades	  på	  den	  västerländska	  dubbla	  

bokföringen.	  Redovisningsforskning	  har	  historiskt	  sett	  avbrutits	  alltför	  många	  

gånger	  på	  grund	  av	  politiska	  strider	  och	  oroligheter	  i	  landet,	  inte	  minst	  under	  

kulturrevolutionen	  (Lu	  et	  al.,	  2003).	  

	  

6.1.2 De fyra faserna i redovisningens historia! 
Kinas	  redovisningsutveckling	  kommer	  nedan	  att	  presenteras	  i	  form	  av	  fyra	  olika	  

faser.	  Dessa	  fyra	  skeden	  har	  delats	  in	  av	  Hilmy	  (1999)	  med	  hänsyn	  till	  ekonomisk	  

politik,	  politiska	  filosofier	  samt	  redovisningspraxis.	  

	  

Den	  första	  fasen	  är	  The	  Mao	  Zedong	  Initial	  Society.	  Den	  inträffade	  1949	  och	  

sträckte	  sig	  till	  mitten	  av	  1960-‐talet.	  Här	  spelade	  den	  sovjetiska	  redovisningen	  

stor	  roll,	  speciellt	  efter	  andra	  världskriget.	  Införande	  av	  planekonomi	  och	  statlig,	  

central	  kontroll	  stod	  i	  fokus.	  Här	  var	  redovisningens	  syfte	  endast	  att	  uppfylla	  

planekonomins	  mål	  då	  staten	  var	  den	  ensamma	  ägaren	  av	  industrierna.	  Denna	  

fas	  var	  strikt	  kontrollerad	  men	  stoppades	  i	  upprinnelsen	  av	  en	  enorm	  

motståndsrörelse.	  Politiska	  strömningar	  hade	  då	  uttryckt	  sitt	  missnöje	  över	  den	  

alltför	  tröga	  ekonomiska	  utvecklingen.	  Detta	  motstånd	  ledde	  till	  modifikationer	  

av	  redovisningen	  och	  en	  början	  på	  den	  andra	  fasen	  (Hilmy,	  1999).	  

	  

Det	  andra	  fasen	  är	  The	  Post-‐Revisionist	  Era	  and	  the	  Counter	  Revolution	  och	  ägde	  

rum	  under	  mitten	  av	  1960-‐talet	  ända	  till	  början	  av	  1980-‐talet.	  Denna	  period	  

präglades	  av	  nationella	  reformer	  som	  innebar	  att	  behovet	  av	  nya	  

redovisningsmetoder	  ökade.	  Man	  bestämde	  sig	  därför	  för	  att	  skapa	  ett	  kinesiskt	  

redovisningssystem.	  Även	  flera	  förordningar	  och	  flera	  UAS	  upprättades	  under	  

1960-‐talet.	  År	  1966	  inträffade	  den	  så	  kallade	  kulturrevolutionen,	  vilken	  skulle	  

hålla	  på	  i	  tio	  år	  framöver.	  Revolutionen	  innebar	  bland	  annat	  införandet	  av	  flera	  
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åtgärder	  som	  syftade	  till	  ett	  Kina	  skulle	  minska	  sitt	  beroende	  från	  omvärlden.	  

Man	  uppmuntrande	  den	  inhemska	  produktionen	  istället	  för	  att	  förlita	  sig	  på	  

import.	  Vidare	  tyckte	  man	  att	  intellektuella	  och	  högutbildade	  gjorde	  bättre	  nytta	  

i	  jordbruket	  än	  på	  sina	  arbetsplatser.	  Kulturrevolutionen	  förklarades	  avslutad	  

vid	  Maos	  död	  1976.	  Under	  Deng	  Xiaopings	  ledning	  liberaliserades	  och	  

reformerades	  Kina	  under	  slutet	  av	  70-‐talet.	  Man	  hade	  insett	  att	  den	  ekonomiska	  

nedgång	  Maos	  politik	  orsakat	  nu	  hotade	  kommunistpartiets	  framtid.	  Följaktligen	  

ändrade	  man	  på	  mycket,	  bland	  annat	  gavs	  chefer	  större	  friheter	  inom	  den	  

statliga	  industrin.	  Bonusar	  erbjöds	  även	  till	  de	  anställda	  och	  cheferna	  hade	  nu	  

även	  rätt	  att	  sparka	  sin	  personal.	  År	  1986	  införde	  Kina	  en	  konkurslag.	  Denna	  lag	  

kom	  som	  ett	  direkt	  svar	  på	  de	  ekonomiska	  svårigheterna	  som	  uppstått	  i	  takt	  med	  

den	  ökade	  företagsverksamheten.	  Chefer	  som	  lyckades	  vända	  sämre	  företag	  till	  

lönsamma,	  idealiserades	  som	  hjältar	  och	  publicerades	  i	  en	  särskild	  lista	  (Hilmy,	  

1999).	  

	  

Den	  tredje	  fasen	  är	  den	  så	  kallade	  Opening	  Up	  of	  the	  Chinese	  Economy	  to	  Outside	  

Capital,	  som	  skedde	  under	  tidigt	  1980-‐tal	  ända	  fram	  till	  1992.	  Då	  kinesiska	  varor	  

blev	  allt	  mer	  efterfrågade,	  ökade	  också	  behovet	  av	  att	  modernisera	  ekonomi	  och	  

påskynda	  utvecklingen.	  För	  att	  attrahera	  utländskt	  kapital,	  behövdes	  en	  nyare	  

och	  öppnare	  redovisning	  (Hilmy,	  1999).	  Det	  gamla	  redovisningssystemet	  skulle	  

aldrig	  hålla	  för	  den	  stora	  efterfrågan	  som	  Kina	  utsattes	  för.	  Landet	  bestämde	  sig	  

för	  att	  anta	  redan	  etablerade	  system	  från	  andra	  marknadsekonomier.	  En	  viktig	  

standard	  som	  infördes	  var	  den	  så	  kallade	  Basic	  Accounting	  Standard,	  vilken	  

liknade	  IASBs	  ramverk.	  Standarden	  skulle	  ses	  som	  en	  bas	  för	  vidare	  utveckling	  

av	  redovisningsstandarder.	  Det	  fanns	  dock	  många	  hinder	  på	  vägen.	  Ett	  utav	  dem	  

var	  redovisningsprofessionens	  låga	  kompetens.	  Ytterligare	  utbildning	  skulle	  

behöva	  sättas	  in.	  Dessutom	  var	  det	  få	  som	  insåg	  att	  det	  faktiskt	  behövdes	  

förändringar	  i	  den	  kinesiska	  redovisningen	  (Tang,	  2000).	  

	  

Den	  fjärde	  och	  sista	  fasen	  är	  Microeconomic	  Liberalization	  of	  State	  Enterprises	  

och	  har	  pågått	  från	  1993	  till	  2006.	  Fasen	  kännetecknas	  av	  ytterligare	  

liberaliseringar	  av	  den	  inhemska	  ekonomin	  i	  syfte	  att	  öka	  produktiviteten	  och	  

effektiviteten.	  Nya	  standarder	  gäller	  från	  och	  med	  1993	  och	  kom	  att	  kallas	  
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Accounting	  Standards	  for	  Business	  Enterprises	  (ASBE).	  Dessa	  utfärdades	  av	  

Ministry	  of	  Finance	  (MOF)	  och	  var	  ett	  stort	  steg	  i	  Kinas	  redovisningshistoria.	  

ASBE	  ska	  användas	  av	  alla	  marknadsnoterade	  kinesiska	  företag	  och	  tillämpning	  

av	  debet-‐kredit-‐metoden	  ska	  ske	  (Hilmy,	  1999).	  Ett	  problem	  är	  och	  har	  varit	  att	  

det	  kinesiska	  redovisningsyrket	  har	  varit	  väldigt	  ungt	  och	  därför	  svagt.	  Ett	  behov	  

av	  mer	  utbildning	  uppkommer	  som	  en	  av	  de	  förbättringar	  som	  behövs	  sättas	  in.	  

Att	  gå	  från	  en	  länge	  rotad	  planekonomi	  till	  en	  aktivare	  marknadsorienterad	  

ekonomi	  är	  ett	  stort	  steg	  för	  de	  kinesiska	  redovisningsutövarna	  (Tang,	  2000).	  

	  

6.1.3 Kinas redovisning idag och dess förhållande till IFRS 
2006	  meddelade	  MOF	  officiellt	  utgivandet	  av	  de	  nya	  standarderna	  ASBE,	  vilka	  

godkändes	  av	  IASB.	  Detta	  just	  för	  att	  de	  levde	  upp	  till	  den	  förväntade	  

konvergensnivån	  med	  IFRS.	  ASBE	  är	  med	  andra	  ord	  en	  vidareutveckling	  av	  CAS	  

och	  är	  obligatorisk	  för	  PRC-‐listade	  företag.	  Idag	  stämmer	  ASBE	  i	  stort	  sett	  

överens	  med	  IFRS,	  men	  vissa	  skillnader	  finns	  fortfarande.	  Från	  och	  med	  2007	  är	  

alla	  kinesiskt	  listade	  företag	  tvungna	  att	  redovisa	  enligt	  ASBE	  för	  deras	  

koncernredovisningar	  (ACCA,	  2013).	  

	  

Innan	  Kina	  konvergerade	  till	  IFRS	  genomgick	  landet	  enorma	  förändringar	  i	  sin	  

redovisningsregim,	  vilket	  var	  en	  förutsättning	  för	  att	  genomgå	  den	  

internationella	  förändringen	  i	  redovisningsbranschen.	  IFRS	  gynnar	  Kina	  på	  det	  

sätt	  att	  de	  internationella	  standarderna	  ökar	  de	  finansiella	  rapporternas	  

jämförbarhet.	  På	  så	  sätt	  förses	  de	  utländska	  investerarna	  med	  bättre	  och	  mer	  

tillförlitlig	  information	  (ACCA,	  2013).	  	  

	  

6.2 Redovisningsinstitutioner i Kina 
Nedan	  presenteras	  de	  institutioner	  som	  har	  en	  viktig	  roll	  Kinas	  

redovisningsutveckling.	  	  

	  

Chinese	  Accounting	  Standards	  Committee	  (CASC)	  grundades	  1998.	  

Organisationens	  syfte	  är	  att	  biträda	  och	  hjälpa	  MOF	  att	  framställa	  nya	  standarder	  
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inom	  redovisningen.	  Organisationens	  sju	  medlemmar	  har	  kunskaper	  inom	  

offentlig	  sektor,	  redovisning	  eller	  är	  kvalificerade	  akademiker	  (CASCs	  hemsida).	  

	  

En	  annan	  viktig	  institution	  i	  Kina	  är	  The	  Chinese	  Institute	  of	  Certified	  Public	  

Accountants	  (CICPA),	  vilken	  är	  en	  organisation	  under	  ledning	  av	  MOF	  och	  

regeringen.	  CICPA	  grundades	  1988	  och	  är	  en	  stor	  organisation.	  2010	  bestod	  den	  

av	  7	  790	  medlemmar	  i	  form	  av	  redovisningsbyråer	  i	  779	  branscher,	  vilket	  

motsvarade	  nästan	  180	  000	  individuella	  medlemmar.	  Organisationens	  mål	  är	  att	  

förbättra	  den	  professionella	  servicen,	  övervakningen,	  lagstiftningen	  och	  

samordningen	  för	  medlemmarna	  (CICPAs	  hemsida).	  	  

	  

En	  av	  de	  absolut	  viktigaste	  institutionerna	  i	  Kinas	  ekonomiska	  historia	  är	  

Ministry	  of	  Finance	  (MOF).	  Den	  statliga	  myndigheten	  ska	  verka	  som	  en	  guide	  för	  

den	  kinesiska	  redovisningsprofessionen	  och	  på	  så	  sätt	  även	  övervaka	  denna.	  

MOF	  är	  också	  ansvariga	  för	  att	  etablera	  nya	  redovisningsstandarder	  och	  

implementera	  dessa	  på	  rätt	  sätt	  (Nobes	  &	  Parker,	  2012).	  	  

	  

6.3 Problem vid införandet av IFRS i den kinesiska 
redovisningen 
	  
Inför	  empirin	  och	  analysen	  är	  det	  för	  oss	  viktigt	  att	  vara	  medvetna	  om	  de	  problem	  

som	  kan	  uppstå	  vid	  implementeringen	  av	  ett	  internationellt	  redovisningssystem	  

i	  Kina.	  Vi	  kommer	  här	  att	  applicera	  de	  problem	  som	  Peter	  Wong	  (2004)	  tar	  upp,	  på	  

Kina.	  	  

	  

Ett	  stort	  problem	  som	  Wong	  (2004)	  tar	  upp	  vid	  införande	  av	  ett	  internationellt	  

redovisningssystem	  i	  ett	  land,	  är	  översättningsproblemet.	  Språkförbistringar	  kan	  

skapa	  stora	  problem	  vid	  översättningen	  av	  de	  internationella	  standarderna.	  IFRS	  

är	  dessutom	  skrivna	  med	  en	  avancerad	  engelska	  och	  kan	  därför	  vara	  svårt	  att	  

förstå	  och	  översätta	  för	  människor	  utan	  goda	  kunskaper	  i	  språket.	  Dessutom	  tar	  

översättningen	  tid,	  förändringar	  av	  IFRS	  kan	  därför	  innebära	  att	  
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redovisningsbranschen	  i	  Kina	  inte	  hinner	  med.	  Det	  krävs	  alltså	  att	  

översättningen	  sker	  inom	  en	  rimlig	  tid	  (Wong,	  2004).	  

	  

Som	  Wong	  (2004)	  nämner,	  påverkas	  landets	  redovisningsprofession	  av	  den	  

införandeprocess	  som	  IFRS	  medför.	  Kina	  har,	  som	  tidigare	  nämnt,	  en	  ung	  och	  

svag	  redovisningsprofession.	  Detta	  medför	  rejäla	  omställningar	  för	  att	  anpassa	  

sig	  till	  IFRS.	  Det	  krävs	  mer	  utbildning	  och	  förståelse	  för	  de	  internationella	  

redovisningsstandarderna	  (Wong,	  2004).	  En	  svag	  profession	  kan	  göra	  att	  landet	  

hellre	  litar	  på	  ett	  traditionellt	  UAS	  än	  ett	  internationellt	  redovisningssystem.	  Det	  

svaga	  redovisningsyrket	  medför	  också	  att	  staten	  lägger	  sig	  i	  branschen	  och	  har	  

kontroll	  (Zezhong	  et	  al.,	  2004).	  

	  

ASBE	  vill	  att	  landets	  redovisningsprofession,	  det	  vill	  säga,	  de	  professionella	  

redovisarna	  från	  tidig	  start	  ska	  vara	  involverade	  i	  införandeprocessen.	  Men	  med	  

tanke	  på	  den	  unga	  och	  oerfarna	  redovisningsprofessionen,	  kan	  detta	  skada	  

kvaliteten	  på	  de	  införda	  standarderna.	  Bristerna	  i	  den	  översättning	  som	  krävs	  

kan	  även	  den	  innebära	  att	  kvaliteten	  blir	  lidande	  (Wong,	  2004).	  	  

En	  ung	  profession	  medför	  med	  stor	  sannolikhet	  en	  sämre	  kvalitet	  av	  de	  

finansiella	  rapporterna	  som	  framställs	  av	  de	  oerfarna	  redovisarna	  i	  Kina.	  

	  

6.4 Sammanfattning - Redovisningen i Kina 
Redovisningen	  är	  i	  sig	  ingen	  ny	  företeelse	  i	  Kina.	  Kineser	  förmodas	  ha	  ägnat	  sig	  

åt	  bokföring	  för	  så	  länge	  som	  6	  000	  år	  sedan.	  Redovisningens	  historia	  har	  sedan	  

dess	  dessvärre	  kantats	  av	  en	  rad	  olyckliga	  omständigheter	  som	  resulterat	  i	  att	  

redovisningsprofessionen	  i	  Kina,	  sin	  gedigna	  historia	  till	  trots,	  är	  underutvecklad	  

och	  oerfaren.	  

	  

Den	  moderna	  redovisningen	  i	  Kina	  har	  sitt	  ursprung	  i	  1940-‐talet	  då	  användes	  

sovjetiska	  bokföringsmetoder	  för	  första	  gången.	  Dessa	  metoder	  nyttjade	  den	  

dubbla	  bokföringen,	  likt	  den	  vi	  hade	  och	  har	  i	  västvärlden.	  Man	  införde	  

planekonomi	  och	  statliga,	  centrala	  kontroller	  över	  redovisningen.	  Här	  var	  
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redovisningens	  syfte	  endast	  att	  uppfylla	  de	  mål	  som	  de	  styrande	  hade	  satt	  för	  

planekonomin.	  

	  

Under	  mitten	  av	  1960-‐talet	  utvecklade	  Kina	  sitt	  egna	  redovisningssystem.	  

Kulturrevolutionen	  innebär	  emellertid	  att	  den	  utvecklingen	  stagnerade.	  Deng	  

återupptog	  den	  ekonomiska	  utvecklingen	  i	  slutet	  av	  70-‐talet	  tack	  vare	  de	  liberala	  

åtgärder	  han	  införde.	  

	  

Med	  start	  i	  80-‐talet	  hade	  den	  kinesiska	  tillväxten	  kommit	  så	  långt	  att	  man	  

behövde	  vidareutveckla	  och	  öppna	  upp	  redovisningen	  mer.	  Med	  inspiration	  från	  

IASBs	  ramverk	  införde	  man	  bokföringssystem	  från	  etablerade	  

marknadsekonomier.	  

	  

1990-‐talet	  kännetecknades	  av	  ytterligare	  liberaliseringar	  av	  landets	  ekonomi.	  

1993	  etablerade	  MOF	  nya	  redovisningsstandarder,	  de	  så	  kallade	  ASBE-‐

standarderna.	  Dessa	  skulle	  användas	  av	  samtliga	  listade	  företag.	  Ett	  hinder	  var	  

och	  är	  än	  idag	  den	  kinesiska	  redovisningsprofessionen	  som	  är	  mycket	  ung	  och	  

oerfaren.	  Behovet	  av	  ytterligare	  utbildning	  i	  Kina	  är	  därav	  stort.	  	  

	  

MOF	  utgav	  2006	  de	  nya	  standarderna	  ASBE,	  vilka	  var	  i	  linje	  med	  IFRS	  och	  

därmed	  också	  blev	  godkända	  av	  IASB.	  Det	  finns	  dock	  än	  idag	  fortfarande	  

skillnader	  mellan	  IFRS	  och	  ASBE.	  Alla	  kinesiskt	  listade	  företag	  är	  tvungna	  att	  

tillämpa	  ASBE	  för	  deras	  koncernredovisningar	  från	  och	  med	  2007.	  På	  detta	  sätt	  

kan	  de	  kinesiska	  företagen	  förse	  utländska	  investerare	  med	  mer	  och	  tillförlitlig	  

information,	  vilket	  gynnar	  landet	  i	  slutändan.	  	  

	  

Viktiga	  institutioner	  inom	  kinesisk	  redovisning	  är	  CASC,	  MOF	  samt	  CICPA.	  Alla	  

tre	  har	  haft	  betydande	  roller	  i	  konvergensprocessen	  av	  det	  nationella	  

redovisningssystemet	  mot	  det	  internationella	  IFRS.	  	  

	  

Sammanfattningsvis	  kan	  vi	  konstatera	  att	  det	  är	  ett	  stort	  steg	  för	  Kina	  att	  gå	  från	  

en	  planekonomi	  till	  en	  marknadsorienterad	  ekonomi.	  Det	  har	  funnits	  och	  finns	  
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fortfarande	  många	  problem	  på	  vägen	  enligt	  Wong	  (2004).	  Dessa	  är	  exempelvis	  

den	  unga	  redovisningsprofessionen	  och	  språkförbistringar.	  	   	  
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7. Empir i  & Analys 
	  

I	  detta	  kapitel	  ämnar	  vi	  presentera	  vår	  empiri.	  Empirin	  bygger	  på	  sekundärdata	  

gjord	  av	  Deloitte	  för	  IASB	  (Casplus,	  2006),	  där	  ASBE	  jämförs	  med	  IAS/IFRS.	  

I	  kronologisk	  ordning	  presenterar	  vi	  de	  38	  kinesiska	  redovisningsstandarderna	  

ASBE	  samt	  ASBE	  Basic	  Standard,	  och	  de	  åtskillnader	  som	  finns	  mot	  IAS/IFRS.	  

Divergenserna	  kommer	  sedan	  att	  appliceras	  i	  vår	  analys	  där	  vi	  diskuterar	  de	  olika	  

skiljaktigheterna	  mellan	  ASBE	  och	  IAS/IFRS	  utifrån	  Kinas	  politiska	  och	  kulturella	  

perspektiv.	  Avslutningsvis	  redogörs	  en	  sammanfattning	  av	  kapitlet.	  

	  
	  

7.1 Divergenser mellan ASBE och IAS/IFRS 
ASBE	  Basic	  Standard	  
ASBE	  Basic	  Standard	  jämförs	  med	  IAS	  1.	  Dessa	  omfattar	  utformningen	  av	  

finansiella	  rapporter.	  ASBE	  vill	  att	  företag	  ska	  använda	  sig	  av	  Prudence,	  det	  vill	  

säga	  försiktighetsprincipen	  vid	  identifiering,	  värdering	  och	  rapportering.	  

Principen	  innebär	  att	  man	  inte	  får	  överskatta	  tillgångar	  och	  intäkter,	  man	  får	  

heller	  inte	  underskatta	  skulder	  och	  kostnader.	  Skillnaden	  är	  att	  IAS	  1	  nämner	  

försiktighetsprincipen	  som	  enbart	  en	  av	  de	  egenskaper	  som	  ska	  vara	  uppfyllda	  i	  

den	  finansiella	  rapporteringen.	  Informationen	  ska	  enligt	  IASB	  även	  vara	  neutral,	  

det	  vill	  säga	  vara	  objektiv.	  	  

	  

ASBE	  1	  
ASBE	  1	  berör	  varulager	  och	  innehåller	  samma	  krav	  som	  IAS	  2	  gör.	  Här	  finns	  det	  

inga	  skillnader.	  	  

	  

ASBE	  2	  
ASBE	  2	  handlar	  om	  långsiktiga	  kapitalinvesteringar	  och	  likställs	  med	  IAS	  27,	  28	  

och	  31.	  IASB	  kräver	  att	  dotterbolag,	  intresseföretag	  och	  samriskföretag	  (Joint	  

Ventures)	  ska	  redovisa	  separata	  rapporter	  hos	  moderbolaget,	  antingen	  till	  
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anskaffningsvärdet	  eller	  enligt	  IAS	  39.	  ASBE	  2	  kräver	  dock	  att	  dotterbolag	  ska	  

värderas	  till	  anskaffningsvärdet.	  Intresseföretag	  och	  samriskföretag	  värderas	  

däremot	  enligt	  kapitalandelsmetoden.	  	  

IASB	  kräver	  att	  samägares	  koncernredovisning	  ska	  redovisas	  enligt	  

klyvningsmetoden	  eller	  enligt	  kapitalandelsmetoden.	  ASBE	  2	  tillåter	  endast	  

kapitalandelsmetoden.	  

ASBE	  2	  behandlar	  inte	  huruvida	  samriskföretags	  tillgångar	  ska	  redovisas.	  

	  

ASBE	  3	  
ASBE	  3	  berör	  förvaltningsfastigheter	  (Investment	  Properties)	  och	  likställs	  med	  

IAS	  40.	  Utöver	  de	  fastigheter	  som	  ASBE	  3	  behandlar,	  har	  IAS	  40	  även	  inkluderat	  

innehav	  av	  mark	  med	  obestämt	  användningsområde.	  	  

Enligt	  kraven	  i	  IAS	  40	  måste	  alla	  företag	  anta	  samma	  redovisningsprinciper	  för	  

sina	  förvaltningsfastigheter.	  Detta	  krav	  återfinns	  inte	  i	  ASBE	  3.	  

Under	  förutsättningen	  att	  verkligt	  värde	  använts	  tillåter	  IAS	  40	  företag	  att	  

klassificera	  mark,	  med	  syftet	  att	  hyras	  ut,	  som	  förvaltningsfastighet.	  ASBE	  3	  

tillåter	  samma	  sak	  under	  förutsättningen	  att	  antingen	  anskaffningsvärde	  eller	  

verkligt	  värde	  används.	  	  

	  

ASBE	  4	  
ASBE	  4	  tar	  upp	  anläggningstillgångar	  (exklusive	  förvaltningsfastigheter,	  vilka	  

behandlas	  i	  ASBE	  3	  ovan)	  och	  jämställs	  med	  IAS	  16.	  IASB	  tillåter	  både	  cost	  model	  

och	  revaluation	  model,	  det	  vill	  säga	  tillämpning	  av	  anskaffningsvärde	  eller	  

verkligt	  värde.	  ASBE	  tillåter	  endast	  användandet	  av	  anskaffningsvärde.	  	  

	  

ASBE	  5	  
ASBE	  5	  reglerar	  biologiska	  tillgångar.	  IAS	  41	  som	  behandlar	  jordbruk	  kan	  

likställas	  med	  den	  kinesiska	  standarden.	  ASBE	  5	  talar	  om	  att	  cost	  model	  skall	  

användas	  vid	  värdering	  av	  biologiska	  tillgångar.	  Verkligt	  värde	  får	  användas,	  

men	  endast	  om	  det	  finns	  bevis	  för	  att	  det	  verkliga	  värdet	  kan	  erhållas	  löpande	  

och	  på	  ett	  tillförlitligt	  vis.	  Under	  IAS	  41	  skall	  verkligt	  värde	  användas	  vid	  

biologiska	  tillgångar,	  om	  inte	  uppskattningen	  är	  påtagligt	  otillförlitlig.	  	  
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När	  det	  gäller	  offentliggörande,	  uppmuntras	  kinesiska	  företag	  att	  i	  detalj	  

redovisa	  beskrivningar	  på	  vilken	  typ	  av	  biologisk	  tillgång	  man	  har.	  

	  

ASBE	  6	  
ASBE	  6	  berör	  immateriella	  tillgångar	  och	  liknas	  med	  IAS	  38.	  IAS	  38	  tillåter	  både	  

cost	  model	  och	  revaluation	  model,	  där	  den	  senare	  fastställer	  det	  verkliga	  värdet	  

genom	  rådande	  priser	  på	  aktiva	  marknader.	  ASBE	  6	  tillåter	  endast	  cost	  model.	  

	  

ASBE	  7	  
ASBE	  7	  behandlar	  utbyte	  av	  icke-‐monetära	  tillgångar.	  IFRS	  har	  ingen	  specifik	  

standard	  som	  behandlar	  just	  icke-‐monetära	  tillgångar,	  men	  kan	  liknas	  med	  IAS	  

16	  som	  behandlar	  PPE-‐tillgångar	  (Property,	  Plant	  &	  Equipment),	  IAS	  38	  som	  

berör	  immateriella	  tillgångar,	  samt	  IAS	  18.	  ASBE	  7	  behandlar	  alltså	  alla	  typer	  av	  

icke-‐monetära	  transaktioner,	  såsom	  anläggningstillgångar,	  varulager,	  

immateriella	  tillgångar	  samt	  långfristiga	  kapitalinvesteringar.	  De	  

värderingsprinciper	  ASBE	  7	  föreskriver	  stämmer	  ändock	  med	  IAS	  16	  och	  IAS	  38,	  

det	  vill	  säga	  användandet	  av	  marknadsvärdet.	  Men	  dessa	  två	  internationella	  

standarder	  behandlar	  som	  sagt	  enbart	  anläggningstillgångar	  och	  immateriella	  

tillgångar.	  IAS	  18	  menar	  dock	  att	  utbyte	  av	  varor	  och	  tjänster	  ska	  mätas	  till	  

verkligt	  värde,	  men	  detta	  endast	  när	  varorna	  och	  tjänsterna	  kan	  anses	  vara	  av	  

helt	  olika	  slag.	  	  

	  

ASBE	  8	  
ASBE	  8	  berör	  nedskrivning	  av	  tillgångar	  och	  beror	  på	  IAS	  36.	  Enligt	  ASBE	  8	  är	  det	  

förbjudet	  att	  återföra	  nedskrivningar.	  IAS	  36	  tillåter	  däremot	  återföring	  av	  

nedskrivningsförluster,	  detta	  är	  dock	  förbjudet	  när	  det	  gäller	  goodwill.	  

	  

ASBE	  9	  
ASBE	  9	  behandlar	  anställningsförmåner	  och	  liknar	  IAS	  19.	  Den	  senare	  kräver	  

fastställande	  av	  förmånsåtaganden	  samt	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  under	  den	  

förväntade	  perioden	  för	  varje	  anställd.	  ASBE	  9	  nämner	  emellertid	  inte	  detta.	  
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ASBE	  10	  
Företagens	  annuitetsfonder	  regleras	  i	  ASBE	  10.	  Den	  likartade	  internationella	  

standarden	  IAS	  26	  föreskriver	  hur	  redovisning	  och	  rapportering	  av	  

pensionsförmåner	  ska	  ske	  och	  gäller	  alla	  pensionsförmåner.	  ASBE	  10	  diskuterar	  

inte	  redovisningen	  av	  pensionsförmåner,	  eftersom	  dessa	  inte	  är	  tillåtna	  enligt	  de	  

rådande	  PRC-‐reglerna.	  	  

	  

ASBE	  11	  
ASBE	  11	  reglerar	  aktierelaterade	  ersättningar	  och	  liknar	  IFRS	  2.	  IFRS	  2	  kräver	  att	  

transaktioner	  avseende	  aktieandelar	  ska	  redovisas	  i	  bokslutet,	  inklusive	  

transaktioner	  med	  de	  anställda	  samt	  övriga	  parter.	  ASBE	  11	  kräver	  däremot	  

endast	  redovisning	  av	  aktieandelar	  för	  mottagna	  tjänster.	  

Equity	  settled	  with	  cash	  alternatives	  behandlas	  inte	  i	  ASBE	  11,	  eftersom	  denna	  

typ	  av	  transaktioner	  är	  mycket	  sällsynta	  i	  Kina.	  

	  

ASBE	  12	  
ASBE	  12	  behandlar	  omstrukturering	  av	  skulder	  och	  liknar	  IAS	  39,	  som	  behandlar	  

redovisning	  och	  värdering	  av	  finansiella	  instrument.	  Den	  sistnämnda	  standarden	  

omfattas	  av	  ungefär	  samma	  principer	  som	  i	  ASBE	  12.	  Den	  enda	  skillnaden	  är	  

principen	  om	  bortbokning	  av	  skuld,	  vilken	  inte	  behandlas	  i	  ASBE	  12.	  

	  

ASBE	  13	  
ASBE	  13	  berör	  eventualposter	  och	  liknar	  exakt	  IAS	  37	  som	  behandlar	  

avsättningar,	  ansvarsförbindelser	  samt	  eventualtillgångar.	  	  

	  

ASBE	  14	  
ASBE	  14	  behandlar	  intäkter	  och	  liknar	  IAS	  18.	  

	  

ASBE	  15	  
ASBE	  15	  behandlar	  entreprenadavtal.	  Den	  snarlika	  standarden	  IAS	  11	  tillåter	  

direkta	  kostnader,	  som	  uppkommit	  i	  försäkrandet	  av	  ett	  entreprenadkontrakt,	  
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att	  inkluderas	  som	  en	  del	  av	  kontraktskostnaden.	  Detta	  gäller	  om	  de	  enskilda	  

kostnaderna	  kan	  identifieras	  och	  värderas	  tillförlitligt.	  Det	  måste	  även	  vara	  

sannolikt	  att	  kontraktet	  kommer	  att	  erhållas.	  ASBE	  15	  kräver	  att	  ovannämnda	  

kostnader	  ska	  kostnadsföras	  löpande,	  det	  vill	  säga	  allteftersom	  att	  de	  

uppkommer.	  

	  

ASBE	  16	  
ASBE	  16	  reglerar	  statliga	  bidrag.	  IAS	  20,	  som	  behandlar	  redovisning	  av	  

statsbidrag	  och	  offentliggörande	  av	  statsstöd,	  tillåter	  att	  tillgångsrelaterade	  

bidrag	  bokförs	  som	  upplupna	  intäkter.	  Det	  är	  även	  tillåtet	  att	  dra	  av	  bidraget	  

från	  tillgångens	  redovisade	  värde,	  det	  vill	  säga	  att	  behandla	  bidraget	  som	  intäkt	  

över	  den	  ekonomiska	  livslängden	  för	  den	  avskrivningsbara	  tillgången	  genom	  att	  

minska	  avskrivningskostnaden.	  ASBE	  16	  tillåter	  endast	  den	  senare	  metoden.	  

	  

IAS	  41	  som	  behandlar	  tillgångsrelaterade	  statsbidrag	  avseende	  jordbruk,	  kräver	  

ett	  villkorligt	  bidrag,	  vilket	  är	  anpassat	  efter	  det	  verkliga	  värdet	  som	  den	  

biologiska	  tillgången	  har	  efter	  avdrag	  för	  försäljningskostnader.	  Ett	  ovillkorligt	  

bidrag	  redovisas	  som	  intäkt	  när	  det	  blivit	  en	  fordran.	  ASBE	  16	  har	  inga	  specifika	  

krav	  för	  statsbidrag	  gällande	  jordbruk.	  

	  

ASBE	  17	  
ASBE	  17	  behandlar	  lånekostnader	  och	  relateras	  till	  IAS	  23.	  Här	  är	  det	  en	  fråga	  om	  

att	  aktivera	  eller	  inte	  aktivera,	  det	  vill	  säga	  att	  antingen	  tillgångsföra	  eller	  

kostnadsföra	  utgiften.	  Enligt	  IAS	  23	  ska	  lånekostnader	  kostnadsföras	  löpande	  

eller	  aktiveras	  under	  förutsättningen	  att	  kriterierna	  för	  aktivering	  är	  uppfyllda.	  

ASBE	  17	  kräver	  kapitalisering	  när	  kriterierna	  för	  detta	  är	  uppfyllda.	  

	  

När	  det	  gäller	  finansiell	  leasing	  och	  finansiella	  avgifter	  tar	  ASBE	  17	  inte	  upp	  

dessa	  över	  huvud	  taget,	  men	  det	  gör	  däremot	  den	  kinesiska	  standarden	  ASBE	  21	  

(se	  nedan).	  Enligt	  IAS	  23	  så	  ingår	  de	  finansiella	  avgifterna	  avseende	  finansiell	  

leasing	  i	  lånekostnaderna,	  och	  ska	  därmed	  behandlas	  enligt	  IAS	  kriterier	  i	  första	  

stycket	  ovan.	  
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ASBE	  18	  
ASBE	  18	  reglerar	  inkomstskatt.	  Denna	  är	  precis	  likadan	  som	  den	  internationella	  

standarden	  IAS	  12.	  	  

	  

ASBE	  19	  
ASBE	  19	  behandlar	  omräkning	  av	  utländsk	  valuta.	  Den	  liknande	  internationella	  

standarden	  IAS	  21	  diskuterar	  effekterna	  av	  valutakursförändringar.	  IAS	  tillåter	  

att	  företag	  rapporterar	  sitt	  bokslut	  i	  valfri	  valuta,	  medan	  ASBE	  19	  inte	  nämner	  

någonting	  angående	  denna	  fråga.	  Dock	  ska	  alla	  PRC-‐listade	  företag	  presentera	  

sina	  finansiella	  rapporter	  i	  valutan	  renminbi	  (RMB).	  	  

	  

ASBE	  20	  
ASBE	  20	  reglerar	  företagsförvärv	  och	  är	  nästan	  detsamma	  som	  IFRS	  3.	  Det	  finns	  

dock	  två	  skillnader	  standarderna	  emellan.	  Den	  första	  skillnaden	  är	  

företagsförvärv	  som	  innefattar	  företag	  under	  gemensam	  kontroll.	  Dessa	  

behandlas	  i	  ASBE	  20	  men	  inte	  i	  IFRS	  3.	  Den	  andra	  skillnaden	  är	  omvända	  förvärv,	  

vilka	  behandlas	  under	  IFRS	  men	  inte	  under	  ASBE.	  	  	  

	  

ASBE	  21	  
ASBE	  21	  behandlar	  leasing	  och	  liknar	  IAS	  17.	  IASB	  reglerar	  leasingintressen	  i	  

mark	  och	  måste	  klassificeras	  som	  operationell	  leasing	  om	  inte	  särskilda	  krav	  är	  

uppfyllda	  och	  marken	  är	  redovisad	  som	  förvaltningsfastighet	  i	  enighet	  med	  

verkligt	  värde.	  I	  ASBE	  6	  är	  leasingintresse	  i	  mark,	  d.v.s.	  rättigheten	  att	  nyttja	  

mark,	  redovisade	  som	  immateriella	  tillgångar.	  Undantaget	  är	  särskilda	  marker	  

som	  uppfyller	  kraven	  i	  ASBE	  3,	  då	  dessa	  ska	  redovisas	  som	  

förvaltningsfastigheter.	  

	  

ASBE	  22	  
ASBE	  22	  reglerar	  redovisning	  och	  värdering	  av	  finansiella	  tillgångar,	  vilken	  har	  

samma	  innehåll	  som	  IAS	  39.	  	  	  
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ASBE	  23	  
ASBE	  23	  behandlar	  överföring	  av	  finansiella	  tillgångar	  och	  innehåller	  samma	  

redovisnings-‐	  och	  värderingskrav	  som	  IAS	  39.	  

	  

ASBE	  24	  
ASBE	  24	  handlar	  om	  hedging	  och	  jämställs	  med	  IAS	  39,	  som	  reglerar	  finansiella	  

instrument	  och	  hur	  dessa	  ska	  redovisas	  samt	  värderas.	  	  Både	  ASBE	  och	  IAS	  är	  

här	  detsamma.	  	  

	  

ASBE	  25	  
ASBE	  25	  behandlar	  direkta	  försäkringsavtal	  och	  liknas	  med	  IFRS	  4.	  

ASBE	  25	  ställer	  särskilda	  krav	  på	  redovisning	  av	  inkomster,	  reserver	  och	  

kostnader	  som	  berör	  direkta	  försäkringsavtal.	  Detta	  gör	  dock	  inte	  IFRS	  4.	  	  

	  

ASBE	  26	  
ASBE	  26	  likställs,	  precis	  som	  ovan,	  med	  IFRS	  4	  och	  handlar	  om	  

återförsäkringsavtal.	  Det	  finns	  ingen	  separat	  standard	  som	  behandlar	  

återförsäkringsavtal	  under	  IFRS	  som	  ASBE	  26	  gör,	  trots	  att	  den	  sistnämnda	  

generellt	  liknar	  den	  rådande	  marknadspraxisen.	  Dock	  behandlar	  IFRS	  4	  både	  

direkta	  försäkringsavtal	  och	  återförsäkringsavtal.	  

	  

ASBE	  27	  
ASBE	  27	  handlar	  om	  utvinning	  av	  olja	  och	  naturgas	  och	  likställs	  med	  IFRS	  6,	  

vilken	  gäller	  för	  utgifter	  som	  uppkommit	  vid	  prospektering	  samt	  värdering	  av	  

mineraltillgångar,	  olja	  och	  naturgas	  inkluderat.	  ASBE	  27	  redogör	  för	  hur	  dessa	  

ska	  redovisas	  i	  bokslutet.	  	  

	  
Vid	  värdering	  tillåter	  IFRS	  6	  företag	  att	  fortsätta	  användandet	  av	  deras	  rådande	  

redovisningsmetoder,	  antingen	  med	  hjälp	  av	  cost	  model	  eller	  revaluation	  model.	  

Detta	  såtillvida	  informationen	  är	  relevant	  och	  tillförlitlig.	  Kostnader	  för	  

upptäckt-‐	  och	  utvärderingstillgångar	  inkluderar	  utgifter	  för	  topografiska,	  

geologiska,	  geokemiska	  och	  geofysiska	  undersökningar.	  ASBE	  27	  däremot,	  
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tillåter	  endast	  cost	  model	  och	  kapitalisering	  av	  förberedande	  borrkostnader.	  

Andra	  kostnader	  än	  förberedande	  borrkostnader	  ska	  dock	  kostnadsföras	  

löpande.	  

	  

Gällande	  nedskrivningar	  tillåter	  IAS	  36	  återföring	  av	  tidigare	  gjorda	  

nedskrivningar.	  Nedskrivningsprövning	  krävs	  dock	  endast	  när	  omständigheter	  

tyder	  på	  att	  det	  redovisade	  värdet	  för	  en	  prospekterings-‐	  och/eller	  

utvärderingstillgång	  överstiger	  dess	  återvinningsvärde.	  ASBE	  27	  kräver	  

nedskrivningsprövning	  på	  mineralintressen	  årligen,	  om	  det	  är	  obevisade	  

egenskaper	  som	  undersöks.	  För	  mineralintressen	  i	  redan	  bevisade	  egenskaper	  

krävs	  nedskrivningsprövning	  endast	  om	  den	  finns	  en	  tydlig	  indikation	  på	  att	  

tillgången	  verkligen	  behöver	  skrivas	  ned.	  Enligt	  ASBE	  får	  nedskrivningar	  inte	  

återföras.	  

	  

ASBE	  28	  
ASBE	  28	  reglerar	  redovisningsprinciper,	  ändringar	  i	  uppskattningar	  samt	  

korrigering	  av	  fel,	  vilken	  är	  likadan	  som	  IAS	  8.	  	  

	  

ASBE	  29	  
ASBE	  29	  behandlar	  händelser	  som	  uppkommer	  efter	  balansdagen	  och	  innehåller	  

samma	  krav	  och	  riktlinjer	  som	  IAS	  10	  gör.	  	  

	  

ASBE	  30	  
ASBE	  30	  reglerar	  presentationen	  av	  de	  finansiella	  rapporterna.	  Den	  likartade	  

standarden	  IAS	  1	  tillåter	  ett	  företag	  att	  antingen	  presentera	  kostnaderna	  utifrån	  

kostnadsslag	  eller	  funktion.	  ASBE	  30	  däremot	  tillåter	  endast	  den	  

funktionsindelade	  analysen	  för	  kostnader.	  	  

	  

ASBE	  31	  
ASBE	  31	  behandlar	  kassaflödesanalysen.	  Enligt	  den	  liknande	  internationella	  

standarden	  IAS	  7	  tillåts	  både	  den	  direkta	  och	  indirekta	  metoden	  för	  att	  redovisa	  

den	  löpande	  verksamhetens	  kassaflöden,	  dock	  uppmuntras	  användandet	  av	  den	  



	  
	  
	  

73	  

direkta	  metoden.	  ASBE	  31	  tillåter	  endast	  den	  direkta	  metoden,	  men	  kräver	  en	  

not	  som	  redovisar	  balansen	  mellan	  nettokassaflödets	  resultat	  från	  den	  löpande	  

verksamheten	  med	  hjälp	  av	  den	  indirekta	  metoden.	  	  

	  

Vid	  utdelningar	  och	  räntor	  anger	  ASBE	  31	  lämpliga	  klassificeringar	  för	  erhållna	  

räntor	  och	  betalda	  räntor	  samt	  erhållna	  utdelningar	  och	  betalda	  utdelningar.	  

Men	  enligt	  IAS	  7	  krävs	  det	  att	  dessa	  poster	  istället	  klassificeras	  på	  ett	  konsekvent	  

sätt	  som	  löpande	  verksamhet,	  investeringsverksamhet	  eller	  

finansieringsverksamhet.	  	  	  

	  

ASBE	  32	  
ASBE	  32	  berör	  delårsrapporten.	  Till	  skillnad	  från	  IAS	  34	  kräver	  ASBE	  32	  inte	  att	  

förändringar	  i	  eget	  kapital	  ska	  redovisas.	  Enligt	  IAS	  34	  är	  det	  tillåtet	  med	  en	  

kortfattad	  resultaträkning	  respektive	  balansräkning,	  en	  kortfattad	  rapport	  över	  

förändringar	  i	  eget	  kapital	  samt	  en	  kortfattad	  kassaflödesanalys	  vid	  

delårsrapporteringen.	  ASBE	  32	  tillåter	  inte	  detta,	  utan	  delårsrapporten	  ska	  ha	  

samma	  form	  och	  innehåll	  som	  årsredovisningen,	  det	  vill	  säga	  inkludera	  

fullständiga	  uttalanden	  och	  andra	  innehållskrav.	  

	  

ASBE	  33	  
Denna	  standard	  rör	  finansiella	  rapporter	  för	  koncerner.	  ASBE	  33	  kräver	  att	  

rapportperioderna	  för	  moderföretaget	  och	  dotterföretagen	  ska	  rapporteras	  

samtidigt.	  IAS	  27	  är	  inte	  lika	  krävande,	  utan	  här	  får	  skillnaden	  maximalt	  vara	  tre	  

månader.	  	  	  

	  

När	  det	  gäller	  gemensamt	  ägda	  företag	  tillåter	  IASB	  en	  samägare	  att	  välja	  mellan	  

kapitalandelsmetoden	  eller	  klyvningsmetoden,	  medan	  ASBE	  33	  endast	  tillåter	  

kapitalandelsmetoden.	  	  
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ASBE	  34	  
Denna	  standard	  berör	  vinst	  per	  aktie.	  IAS	  34	  kräver	  upplysningar	  om	  beloppet	  

för	  vinst	  per	  aktie	  från	  både	  resultatet	  för	  den	  löpande	  verksamheten	  och	  från	  

resultaten	  för	  avslutade	  verksamheter.	  Detta	  gäller	  såväl	  före	  som	  efter	  

utspädning.	  ASBE	  34	  kräver	  dock	  endast	  beräkningen	  av	  vinst	  per	  aktie	  baserat	  

på	  nettoresultatet	  för	  den	  aktuella	  perioden.	  	  

	  

ASBE	  35	  
ASBE	  35	  som	  behandlar	  segmentrapportering	  kräver,	  om	  inget	  annat	  anges	  i	  

lagar	  och	  andra	  regleringar,	  att	  företaget	  ska	  uppföra	  en	  segmentrapportering	  

för	  bolagets	  olika	  arbeten	  och	  verksamhetsområden.	  Motsvarande	  

internationella	  standard	  IAS	  14	  gäller	  endast	  den	  offentliga	  årsredovisningen	  för	  

de	  företag	  vars	  aktier	  eller	  skuldebrev	  är	  föremål	  för	  publik	  handel	  eller	  för	  de	  

företag	  som	  är	  i	  färd	  med	  att	  ge	  ut	  aktier	  eller	  räntebärande	  värdepapper	  på	  

publika	  värdepappersmarknader.	  

	  

ASBE	  36	  
ASBE	  36	  behandlar	  upplysningar	  om	  närstående	  parter.	  När	  det	  gäller	  statligt	  

ägda	  företag	  (SOEs)	  ska	  dessa	  enligt	  ASBE	  36	  inte	  ses	  som	  närstående	  parter	  

bara	  för	  det	  faktum	  att	  de	  är	  statligt	  ägda	  och	  kontrollerade.	  Men	  enligt	  IAS	  24	  är	  

de	  statligt	  ägda	  företagen	  inte	  undantagna	  från	  närstående	  parter-‐begreppet.	  

	  

Gällande	  de	  två	  parter	  som	  ingår	  i	  gemensam	  kontroll	  ska	  dessa	  ses	  som	  

närstående	  enligt	  ASBE	  36.	  Detta	  även	  om	  parterna	  anses	  ha	  inflytande	  på	  

varandra.	  IAS	  24	  behandlar	  dock	  inte	  detta.	  

	  

ASBE	  37	  
ASBE	  37	  reglerar	  presentationen	  av	  finansiella	  instrument	  och	  är	  jämställt	  med	  

IAS	  32.	  Det	  föreligger	  inga	  skillnader	  mellan	  dessa	  standarder.	  	  
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ASBE	  38	  
Denna	  standard	  behandlar	  första	  gången	  som	  IFRS	  tillämpas	  och	  liknar	  logiskt	  

nog	  IFRS	  1.	  Syftet	  med	  IFRS	  är	  alltså	  samma	  som	  ASBE	  38.	  De	  snarlika	  

standarderna	  behandlar	  de	  händelser	  och	  transaktioner	  som	  behöver	  genomgå	  

justeringar	  då	  ett	  företag	  vid	  sin	  förberedelse	  av	  de	  finansiella	  rapporterna	  

tillämpar	  IFRS	  för	  allra	  första	  gången.	  

	  

7.2 Analys av divergenserna 
Efter	  att	  ha	  studerat	  de	  divergenser	  som	  skiljer	  ASBE	  från	  IAS/IFRS,	  kommer	  vi	  

nedan	  att	  presentera	  de	  huvudsakliga	  skillnaderna	  och	  hur	  de	  skulle	  kunna	  bero	  

på	  de	  kulturella	  och	  politiska	  teorierna	  vi	  har	  beskrivit	  tidigare	  i	  denna	  uppsats.	  Vi	  

har	  valt	  att	  strukturera	  upp	  analysen	  på	  detta	  sätt,	  eftersom	  vi	  kommer	  att	  nämna	  

samma	  standard	  flera	  gånger.	  Vi	  kommer	  därför	  att	  nämna	  vilka	  standarder	  som	  

berörs	  under	  varje	  divergens	  rubrik.	  De	  olika	  divergenserna	  sorteras	  dock	  in	  i	  olika	  

kategorier	  för	  att	  läsaren	  lättare	  ska	  få	  en	  strukturerad	  helhetsbild	  över	  vår	  

analys.	  	  

	  

7.2.1 Omfattande skillnader  
Färre	  val	  under	  ASBE	  

Det	  syns	  i	  majoriteten	  av	  ASBE-‐standarderna	  att	  det	  förekommer	  färre	  

valmöjligheter	  jämfört	  med	  IAS/IFRS-‐standarderna.	  De	  senare	  har	  nästan	  alltid	  

två	  valmöjligheter	  vid	  värderings-‐	  och	  redovisningsval.	  ASBE	  däremot,	  tillåter	  

nästan	  alltid	  bara	  ett	  val,	  det	  vill	  säga,	  detta	  val	  blir	  ett	  krav	  för	  de	  PRC-‐listade	  

företagen.	  Denna	  skillnad	  kan	  bero	  på	  att	  i	  Kina	  är	  Uniformity	  relativt	  hög	  och	  

likaså	  är	  graden	  av	  Statutory	  Control.	  	  

	  

Anledningen	  till	  att	  lagstadgarna	  begränsar	  valmöjligheterna	  för	  

redovisningsutövarna	  kan	  också	  bero	  på	  att	  den	  kinesiska	  

redovisningsprofessionen	  fortfarande	  är	  ung	  och	  oerfaren.	  Genom	  att	  begränsa	  

och	  anpassa	  de	  införda	  internationella	  standarderna	  till	  färre	  val	  och	  eventuellt	  

mer	  traditionsenliga	  principer	  som	  har	  rått	  i	  Kina	  blir	  arbetet	  lättare	  för	  
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redovisningsprofessionen	  (exempelvis	  genom	  att	  enbart	  tillåta	  tillämpningen	  av	  

anskaffningsvärden,	  vilket	  alltid	  har	  förekommit	  i	  den	  kinesiska	  redovisningen).	  

De	  behöver	  inte	  skolas	  om	  mer	  än	  nödvändigt	  och	  staten	  vet	  antagligen	  vad	  

professionen	  i	  Kina	  är	  kapabel	  till	  att	  klara	  av.	  Därav	  kan	  det	  hända	  att	  

valmöjligheterna	  under	  ASBE	  har	  begränsats	  för	  att	  anpassa	  professionens	  

kunskapsnivå.	  Det	  kan	  också	  vara	  ett	  säkerhetssystem	  att	  rätta	  alla	  företag	  efter	  

ett	  och	  samma	  krav.	  Fel	  kommer	  antagligen	  inte	  uppkomma	  lika	  lätt,	  om	  alla	  går	  

efter	  samma	  regler	  och	  lätt	  kan	  jämföra	  de	  finansiella	  rapporterna	  med	  

varandra.	  Det	  sistnämnda	  kan	  kopplas	  till	  den	  höga	  nivån	  av	  Conservatism	  i	  Kina.	  

	  

ASBE	  sammanfattar	  också	  flera	  motsvarande	  IAS/IFRS-‐standarder	  i	  en	  och	  

samma	  standard.	  Detta	  kan	  vara	  i	  syfte	  att	  förenkla	  standarden	  och	  språket,	  då	  

den	  kinesiska	  professionen	  är	  ung	  och	  inte	  lika	  utvecklad	  som	  i	  övriga	  länder.	  På	  

detta	  sätt	  kan	  lagstiftarna	  styra	  redovisarna	  i	  en	  riktning;	  en	  bestämd	  och	  

korrekt	  riktning.	  Det	  sistnämnda	  kan	  också	  knytas	  an	  till	  det	  ledande	  

kommunistpartiet	  CPC,	  vilken	  har	  en	  stark	  påverkan	  på	  lagstiftningen	  i	  Kina.	  Att	  

begränsa	  valmöjligheterna	  och	  rätta	  alla	  efter	  ett	  håll,	  känns	  för	  oss	  som	  ett	  

kommunistiskt	  synsätt.	  	  

	  

Kinas	  rättssystem	  bygger	  på	  code	  law.	  Detta	  innebär	  att	  det	  finns	  mycket	  lagar	  

och	  regler	  och	  ger	  därför	  inte	  mycket	  plats	  för	  valmöjligheter.	  Förklaringen	  till	  

färre	  val	  under	  ASBE	  är	  antagligen	  kombinerad	  med	  den	  politik	  som	  råder	  i	  Kina,	  

vilket	  vi	  har	  nämnt	  tidigare.	  	  	  

	  

7.2.2 Presentationen av de finansiella rapporterna och deras innehåll 
IFRS	  kräver	  att	  de	  finansiella	  rapporternas	  information	  ska	  vara	  objektiv	  

ASBE	  Basic	  Standard	  

IFRS	  kräver	  neutralitet,	  det	  vill	  säga	  objektivitet,	  vid	  rapporteringen.	  Detta	  gör	  

inte	  ASBE,	  vilket	  kan	  ha	  att	  göra	  med	  att	  det	  i	  Kina	  inte	  går	  att	  vara	  objektiv	  i	  lika	  

stor	  utsträckning	  som	  i	  exempelvis	  vi	  i	  västvärlden	  är	  vana	  vid.	  Detta	  på	  grund	  

av	  statens	  inflytande	  och	  dess	  enorma	  makt	  över	  både	  ekonomin	  och	  politiken,	  

enligt	  Lins	  CMC-‐teori.	  Med	  den	  starka	  kontroll	  och	  övervakning	  som	  CPC	  har	  i	  
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Kina	  över	  företag	  och	  personal,	  kan	  man	  ställa	  sig	  frågan	  om	  det	  överhuvudtaget	  

går	  att	  vara	  objektiv?	  Därmed	  kan	  det	  vara	  anledningen	  till	  att	  kravet	  om	  

objektivitet	  inte	  nämns	  alls	  i	  ASBE	  Basic	  Standard.	  

	  

Grays	  teori	  om	  Professionalism	  och	  Statutory	  Control	  passar	  bra	  in	  på	  varför	  

kravet	  om	  objektivitet	  inte	  är	  med	  i	  ASBE.	  Istället	  för	  att	  ge	  

redovisningsprofessionen	  sitt	  eget	  utrymme	  och	  lita	  på	  dess	  kunskaper,	  tar	  

staten	  kontroll	  över	  branschen	  och	  skapar	  regler.	  Vidare	  präglades	  Kina	  under	  

årtionden	  av	  ett	  enhetligt	  system	  (UAS),	  innan	  IFRS	  infördes	  2006.	  Detta	  UAS	  är	  

ett	  väl	  utformat	  system	  med	  lagstadgad	  och	  statlig	  kontroll.	  Vi	  antar	  att	  vissa	  

delar	  av	  detta	  fortfarande	  finns	  kvar,	  eftersom	  ASBE	  skiljer	  sig	  från	  IFRS	  och	  inte	  

helt	  har	  konvergerat	  ännu.	  Uncertainty	  Avoidance	  är	  i	  Kina	  enligt	  Hofstede	  relativ	  

och	  beror	  på	  i	  vilken	  situation	  man	  befinner	  sig	  i.	  I	  de	  högre	  ledande	  kretsarna,	  

som	  inom	  CPC,	  kan	  det	  finnas	  en	  högre	  nivå	  av	  Uncertainty	  Avoidance	  som	  leder	  

till	  att	  de	  skapar	  regler	  och	  lagar	  för	  landets	  befolkning.	  Det	  kinesiska	  folket	  har	  

emellertid	  en	  lägre	  grad	  av	  Uncertainty	  Avoidance.	  Detta	  då	  kineser	  inte	  har	  

behovet	  av	  att	  hitta	  en	  förklaring	  till	  allt	  (hög	  grad	  av	  Pragmatism),	  utan	  

obetänksamt	  följer	  de	  lagar	  som	  har	  fastställts.	  Eftersom	  Power	  Distance	  är	  hög	  i	  

Kina,	  är	  det	  enda	  valet	  för	  den	  allmänna	  befolkningen	  i	  Kina	  att	  acceptera	  och	  

följa	  vad	  de	  ledande	  rollerna	  i	  samhället	  har	  bestämt.	  Handlingar	  som	  innefattar	  

ifrågasättande	  och	  motsägelse	  får	  inte	  vidtas.	  Vidare	  visar	  även	  konfucianismens	  

första	  band	  på	  att	  samhället	  består	  av	  ojämlika	  relationer	  med	  överordnade	  och	  

underordnade.	  Alla	  har	  sin	  plats	  även	  i	  dagens	  samhälle	  som	  präglas	  av	  en	  

mycket	  hierarkisk	  struktur.	  Exempel	  på	  ojämlika	  förhållanden	  kan	  ses	  inte	  minst	  

i	  Kinas	  regerande	  parti	  CPC,	  där	  Xi	  Jinping	  är	  son	  till	  den	  före	  detta	  vice	  

ordföranden	  för	  CPC.	  Man	  föds	  in	  i	  sina	  föräldrars	  roller	  och	  ärver	  inofficiellt	  

titlar	  och	  befattningar.	  Det	  är	  exempelvis	  svårt	  för	  en	  son	  som	  har	  en	  far	  inom	  

jordbruket	  att	  bli	  högt	  uppsatt	  tjänsteman	  i	  Kina.	  	  

	  

Ministry	  of	  Finance	  (MOF)	  har	  den	  största	  och	  avgörande	  rollen	  i	  kinesisk	  

redovisning,	  och	  det	  var	  dem	  som	  avgjorde	  införandet	  av	  IFRS	  2006.	  Sambanden	  

mellan	  staten	  och	  ekonomin	  blir	  återigen	  tydliga.	  
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Funktionsbaserad	  kostnadsindelning	  –	  det	  enda	  tillåtna	  

ASBE	  30	  

Att	  endast	  tillåta	  ett	  val	  kan,	  som	  vi	  har	  nämnt	  tidigare,	  vara	  för	  att	  lagstiftarna	  

vill	  öka	  jämförbarheten	  mellan	  samtliga	  finansiella	  rapporter	  i	  Kina.	  Om	  alla	  

kineser	  går	  under	  samma	  regler	  och	  lagar,	  blir	  allting	  enklare.	  Att	  skapa	  

kollektivism	  och	  begränsningar	  med	  få	  eller	  inga	  valmöjligheter	  upplevs	  som	  

karaktärsdrag	  för	  kommunismen	  och	  kan	  därmed	  sammanlänkas	  till	  dagens	  

regerande	  parti,	  CPC.	  Förutom	  det	  kommunistiska	  synsättet	  kan	  en	  förklaring	  

även	  ligga	  i	  att	  Kina	  har	  många	  funktioner	  inom	  industrin	  –	  att	  chefer,	  politiska	  

ledare	  samt	  andra	  intressenter	  så	  som	  investerare,	  vill	  ha	  kontroll	  över	  dessa	  

funktioner	  snarare	  än	  olika	  kostnadsslag.	  I	  CMC	  menar	  Lin	  (2011)	  att	  CPC	  

kontrollerar	  så	  mycket	  de	  kan	  i	  Kina.	  Att	  ha	  koll	  på	  funktionerna	  kan	  då	  skapa	  en	  

starkare	  insyn	  och	  starkare	  kontroll	  över	  företagen,	  än	  vad	  en	  

kostnadslagsindelning	  skulle	  ha	  gjort.	  	  

	  

Omräkning	  av	  utländsk	  valuta	  –	  RMB	  är	  det	  enda	  tillåtna	  	  

ASBE	  19	  

ASBE	  19	  tvingar	  alla	  PRC-‐listade	  företag,	  det	  vill	  säga	  de	  företag	  som	  är	  listade	  på	  

den	  kinesiska	  börsen,	  att	  presentera	  sina	  finansiella	  rapporter	  i	  den	  kinesiska	  

valutan	  RMB.	  Detta	  har	  antagligen	  med	  Kinas	  kultur	  och	  traditioner	  att	  göra,	  då	  

de	  vill	  hålla	  fast	  vid	  det	  gamla	  och	  nationella	  och	  inte	  helt	  släppa	  taget.	  De	  vill	  

inte	  låta	  sig	  bli	  förminskade	  på	  den	  internationella	  arenan.	  I	  mångt	  och	  mycket	  

handlar	  det	  om	  makt	  och	  hegemoni,	  vilket	  leder	  in	  på	  Kinas	  höga	  nivå	  av	  Power	  

Distance.	  Vidare	  kan	  detta	  kopplas	  till	  den	  höga	  nivån	  av	  Statutory	  Control.	  

Denna	  dimension	  förespråkar	  statens	  betydande	  makt	  och	  de	  begränsade	  

valmöjligheter	  som	  ges.	  	  

	  

Vi	  anser	  att	  även	  politiken	  har	  en	  stor	  betydelse	  i	  denna	  fråga.	  Det	  ledande	  

kommunistpartiet	  CPC	  vill	  förmodligen	  visa	  att	  de	  har	  makten	  att	  försvara	  Kinas	  

betydande	  roll	  i	  världen,	  och	  därmed	  också	  visa	  på	  att	  RMB-‐valutan	  är	  viktig.	  

Omvärlden	  ska	  anpassa	  sig	  till	  Kina	  i	  detta	  avseende	  och	  inte	  tvärtom.	  Hit	  hör	  

den	  rådande	  kapitalismen	  också.	  Man	  vill	  som	  land	  vara	  ledande	  i	  

världsekonomin;	  visa	  på	  makt	  och	  bete	  sig	  som	  en	  vinnare.	  Det	  sistnämnda	  kan	  
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kopplas	  till	  Kinas	  höga	  nivå	  av	  Masculinity,	  där	  strävan	  efter	  karriär	  och	  makt	  är	  

hög.	  	  

	  

Kassaflödesanalysen	  –	  direkta	  metoden	  är	  den	  enda	  tillåtna	  

ASBE	  31	  

Denna	  divergens	  har	  vi	  svårt	  att	  koppla	  till	  de	  kulturella	  samt	  politiska	  

faktorerna	  i	  Kina.	  

	  

Delårsrapporten	  –	  samma	  utformning	  som	  årsredovisningen	  	  

ASBE	  32	  

Att	  delårsrapporten	  ska	  vara	  lika	  väl	  utformad	  som	  helårsrapporten	  kan	  ha	  att	  

göra	  med	  Kinas	  höga	  grad	  av	  Conservatism.	  Allt	  ska	  vara	  korrekt	  för	  att	  vara	  på	  

den	  säkra	  sidan,	  det	  vill	  säga,	  redovisarna	  i	  Kina	  ska	  tillta	  försiktighetsprincipen.	  

Dock	  bör	  det	  här	  poängteras	  att	  det	  inte	  visas	  på	  en	  hög	  grad	  av	  Secrecy	  som	  

normalt	  sett	  råder	  inom	  den	  kinesiska	  redovisningen,	  enligt	  Chow	  et	  al.	  (1995).	  

Genom	  att	  ge	  ut	  delårsrapporten	  i	  fulla	  detaljer	  minskar	  Secrecy	  och	  istället	  ökar	  

transparensen	  i	  denna	  finansiella	  rapport	  för	  utomstående	  parter.	  	  	  	  

	  

Dock	  bör	  det	  poängteras	  att	  denna	  divergens	  är	  relativ.	  Det	  beror	  på	  vilka	  krav	  

som	  ställs	  på	  årsrapporterna	  i	  Kina.	  Vi	  antar	  att	  informationsnivån	  och	  innehållet	  

i	  de	  kinesiska	  årsrapporterna	  är	  lägre	  med	  tanke	  på	  Kinas	  låga	  nivå	  av	  

Transparency,	  det	  vill	  säga	  en	  hög	  nivå	  av	  Secrecy.	  I	  västvärlden	  är	  

årsrapporterna	  oerhört	  informativa,	  och	  kraven	  på	  delårsrapporterna	  här	  är	  

därför	  lägre	  än	  på	  årsrapporterna.	  Som	  slutsats,	  kanske	  denna	  divergens	  inte	  

säger	  oss	  så	  mycket.	  Det	  beror	  helt	  på	  vad	  delårsrapporten	  jämförs	  med.	  

	  

Krav	  på	  samtida	  rapportering	  för	  moder-‐	  och	  dotterbolag	  i	  koncerner	  

ASBE	  33	  

Genom	  att	  ställa	  krav	  på	  samma	  tidpunkt	  för	  inlämnandet	  av	  rapporter	  från	  både	  

moder-‐	  och	  dotterbolag	  förklaras	  med	  den	  höga	  graden	  av	  Conservatism	  i	  Kina.	  

Att	  allt	  ska	  vara	  precist	  och	  korrekt	  ger	  en	  säkerhet	  och	  trygghet	  inför	  framtiden.	  

Vi	  ser	  också	  ett	  tydligt	  tecken	  på	  Uniformity	  genom	  att	  ställa	  samma	  krav	  för	  alla	  
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bolag	  i	  en	  koncern.	  I	  denna	  standard	  och	  många	  andra	  under	  ASBE	  förekommer	  

inte	  mycket	  Flexibility,	  vilket	  vi	  dock	  ser	  tydligare	  tecken	  på	  under	  IAS/IFRS.	  	  

	  

Segmentrapportering	  gäller	  för	  alla	  kinesiska	  företag	  	  

ASBE	  35	  

ASBE	  kräver	  att	  segmentrapportering	  ska	  användas,	  medan	  IFRS	  inte	  ser	  det	  

som	  lika	  viktigt.	  Detta	  är	  annorlunda	  jämfört	  med	  tidigare.	  I	  och	  med	  detta	  krav	  

verkar	  det	  som	  att	  ASBE	  ändå	  vill	  att	  de	  kinesiska	  företagen	  ska	  ge	  ut	  mer	  

upplysningar,	  det	  vill	  säga,	  öka	  transparensen	  i	  de	  finansiella	  rapporterna.	  Kinas	  

nivå	  av	  Secrecy	  är	  annars	  normalt	  sett	  relativt	  hög,	  men	  här	  stämmer	  det	  inte.	  En	  

förklaring	  kan	  vara	  att	  staten	  vill	  ha	  kontroll	  över	  företagen	  samt	  dess	  funktioner	  

och	  segment,	  vilket	  kopplas	  till	  Kinas	  höga	  grad	  av	  Statutory	  Control,	  samt	  Lins	  

(2011)	  teori	  om	  CMC.	  I	  den	  senare	  teorin	  har	  CPC	  ständig	  kontroll	  över	  de	  

kinesiska	  företagen,	  dess	  personal,	  kapital	  osv.	  Enligt	  Jaggie	  &	  Law	  (2000)	  ska	  ett	  

land	  med	  code	  law	  ha	  en	  hög	  nivå	  av	  Secrecy	  men	  i	  detta	  fall	  ser	  vi	  att	  det	  inte	  

stämmer.	  Förklaringen	  till	  detta	  kan	  vara	  den	  höga	  nivån	  av	  Pragmatism	  som	  

råder	  i	  Kina.	  Detta	  innebär	  att	  om	  en	  förändring	  inträffar,	  så	  anpassar	  sig	  det	  

kinesiska	  folket	  sig	  snabbt	  efter	  denna	  förändring.	  	  

	  

SOEs	  behandlas	  inte	  som	  närstående	  parter	  	  

ASBE	  36	  

Att	  State-‐owned	  Enteties	  (SOE)	  inte	  ska	  ses	  som	  närstående	  part	  antar	  vi	  har	  att	  

göra	  med	  det	  faktum	  att	  staten	  har	  ett	  så	  stort	  inflytande	  på	  ekonomin	  i	  Kina.	  

Staten	  står	  över	  allt	  och	  allmänheten	  bör	  inte	  lägga	  sig	  i	  statens	  angelägenheter.	  

Det	  ledande	  paritet	  CPC	  har	  stor	  makt	  i	  Kina	  och	  Lins	  teori	  om	  CMC	  stämmer	  in	  

här.	  Även	  den	  kulturella	  faktorn	  Power	  Distance	  passar	  bra	  in	  för	  att	  förklara	  

denna	  divergens.	  De	  företag	  de	  äger	  (SOEs)	  vill	  inte	  att	  de	  ska	  avslöja	  för	  mycket	  

information	  till	  allmänheten,	  genom	  dess	  intressenter/närstående	  parter.	  
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7.2.3 Redovisningsprinciper 
Försiktighetsprincipen	  oerhört	  viktig	  under	  ASBE	  

ASBE	  Basic	  Standard	  

Grays	  Conservatism	  är	  hög	  i	  Kina	  och	  detta	  kan	  vara	  en	  av	  anledningarna	  till	  att	  

försiktighetsprincipen	  är	  särskilt	  stark	  under	  ASBE.	  I	  Kina	  vill	  företagen	  skapa	  

vinster	  på	  lång	  sikt.	  Sparande	  och	  hårt	  arbete	  är	  en	  central	  del	  för	  den	  anställde.	  	  

	  

7.2.4 Värderingsmetoder 
Anskaffningsvärde	  före	  verkligt	  värde	  

ASBE	  Basic	  Standard,	  ASBE	  2,	  4,	  5,	  6,	  27	  

Användningen	  av	  anskaffningsvärdet	  (historical	  cost)	  är	  en	  objektiv	  värdering	  av	  

kostnader.	  Detta	  påverkas	  inte	  av	  omvärldens	  alla	  fluktuationer	  och	  man	  utgår	  

från	  vad	  man	  köpte	  in	  enheten	  för	  en	  gång	  i	  tiden,	  istället	  för	  att	  titta	  på	  en	  

liknande	  marknads	  pris	  för	  denna	  enhet.	  Att	  tillämpa	  anskaffningsvärde	  är	  ett	  

sätt	  att	  skydda	  sig	  för	  eventuella	  upp-‐	  och	  nedgångar	  i	  ekonomin	  och	  därav	  har	  

Kina	  valt	  att	  anförtro	  sig	  till	  användningen	  av	  anskaffningsvärdet	  i	  syfte	  att	  

undvika	  framtida	  överraskningar.	  	  	  

	  

Grays	  redovisningsvärde	  Conservatism	  är	  hög	  i	  Kina.	  Försiktighetsåtgärder	  har	  

därför	  en	  central	  roll	  i	  den	  kinesiska	  redovisningen.	  En	  av	  dessa	  

försiktighetsåtgärder	  är,	  som	  vi	  har	  nämnt	  ovan,	  att	  endast	  tillåta	  användandet	  

av	  anskaffningsvärdet.	  Detta	  för	  att	  vara	  säker	  på	  att	  det	  är	  ett	  och	  samma	  värde	  

hela	  tiden,	  då	  det	  var	  ett	  bestämt	  pris	  man	  köpte	  in	  produkten	  för	  en	  gång	  i	  tiden.	  

Genom	  att	  alltid	  vidhålla	  detta	  undviker	  man	  exempelvis	  oväntade	  

prisfluktuationer	  och	  makroekonomiska	  faktorer.	  Då	  Kina	  har	  en	  hög	  nivå	  av	  

Conservatism	  strävar	  man	  inte	  efter	  höga	  vinster	  på	  kort	  sikt,	  utan	  en	  jämn	  

resultatkurva	  under	  längre	  tid.	  	  

	  

Uncertainty	  Avoidance	  är	  medel-‐låg	  i	  Kina,	  men	  är	  relativ	  menar	  Hofstede.	  I	  vissa	  

sociala	  sammanhang	  kan	  nivån	  vara	  högre.	  Vi	  tänker	  oss	  att	  detta	  förekommer	  i	  

de	  ledande	  kinesiska	  positionerna,	  som	  exempelvis	  regering	  och	  andra	  politiska	  

myndigheter,	  som	  stadgar	  en	  rad	  regler.	  Detta	  just	  för	  att	  man	  vill	  undvika	  
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oväntade	  överraskningar	  i	  framtiden.	  Man	  vill	  vara	  beredd	  på	  det	  mesta.	  Resten	  

av	  Kinas	  allmänna	  befolkning	  kännetecknas,	  enligt	  Hofstede,	  av	  en	  låg	  

Uncertainty	  Avoidance	  och	  rättar	  sig	  därmed	  till	  de	  lagar	  och	  regler	  som	  har	  

inrättats	  i	  landet.	  Detta	  för	  att	  de	  inte	  har	  behovet	  att	  hitta	  en	  förklaring	  till	  allt	  

runtomkring	  dem,	  det	  vill	  säga	  en	  hög	  nivå	  av	  Pragmatism.	  De	  gör	  som	  deras	  

”ledare”	  har	  sagt	  åt	  dem	  att	  göra	  och	  anpassar	  sig	  lätt	  till	  förändringar.	  

	  

En	  mer	  generell	  tanke	  om	  varför	  verkligt	  värde	  inte	  är	  aktuellt	  i	  Kina,	  kan	  vara	  

att	  man	  vill	  undvika	  intressekonflikter.	  Guanxi	  bygger	  på	  personliga	  relationer	  

och	  följaktligen	  undviker	  man	  därför	  att	  förstöra	  relationer	  genom	  att	  göra	  

andra	  parter	  besvikna	  eller	  att	  inte	  leva	  upp	  till	  deras	  förväntningar.	  Beroende	  

på	  marknadens	  utveckling	  kan	  det	  hända	  att	  man	  som	  affärspartner	  måste	  

leverera	  uppgifter	  som	  inte	  alltid	  är	  till	  fördel	  för	  den	  motsatta	  parten.	  Konflikter	  

skulle	  därför	  exempelvis	  kunna	  uppstå	  om	  det	  verkliga	  värdet	  understiger	  det	  

historiska	  värdet	  på	  en	  tillgång.	  Ponera	  att	  den	  typen	  av	  marknadsutveckling	  

inte	  är	  till	  gagn	  för	  den	  motsatta	  parten.	  Risken	  att	  en	  relation	  kommer	  till	  skada	  

är	  då	  förestående	  och	  talesättet	  ”skjut	  inte	  budbäraren”	  kommer	  nära	  tillhands.	  

	  

Kostnadsföring	  före	  aktivering	  

ASBE	  27	  

De	  flesta	  utgifterna	  i	  ASBE	  27	  ska	  helst	  kostnadsföras	  istället	  för	  att	  aktiveras,	  

det	  vill	  säga	  tillgångsföras.	  Aktivering	  ska	  endast	  ske	  för	  förberedande	  

borrkostnader	  enligt	  ASBE	  27.	  Att	  det	  mesta	  ska	  kostnadsföras	  kan	  ha	  att	  göra	  

med	  den	  höga	  grad	  av	  Conservatism	  som	  förekommer	  i	  Kina.	  Det	  kinesiska	  folket	  

har	  inte	  behovet	  av	  att	  nå	  höga	  vinster	  på	  kort	  tid	  och	  därmed	  gör	  det	  inget	  att	  

mycket	  tas	  upp	  som	  kostnader.	  Över	  tid	  blir	  resultatet	  detsamma.	  	  

	  

Kapitalandelsmetoden	  före	  klyvningsmetoden	  

ASBE	  33	  

Denna	  divergens	  har	  vi	  svårt	  att	  koppla	  till	  de	  kulturella	  samt	  politiska	  

faktorerna	  i	  Kina.	  
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7.2.5 Redovisning 
Prövning	  av	  nedskrivning	  på	  mineralintressen	  

ASBE	  27	  

ASBE	  kräver	  prövning	  av	  nedskrivning	  vid	  mineralintressen.	  Kan	  detta	  återigen	  

vara	  en	  slags	  säkerhetsrisk?	  Om	  så	  är	  fallet,	  kan	  det	  ha	  ett	  samband	  med	  den	  

höga	  Conservatism	  som	  råder	  i	  Kina.	  Det	  kan	  också	  ha	  att	  göra	  med	  den	  höga	  

grad	  av	  Statutory	  Control	  som	  råder	  i	  landet.	  Genom	  att	  inte	  låta	  

redovisningsutövarna	  ta	  sig	  friheten	  till	  att	  göra	  vad	  de	  vill,	  exempelvis	  skriva	  

ned	  tillgångar,	  så	  krävs	  först	  en	  prövning	  av	  detta.	  

	  

Förbjudet	  att	  återföra	  nedskrivningar	  

ASBE	  8,	  27	  

ASBE	  förbjuder	  återföring	  av	  nedskrivning.	  Vi	  antar	  att	  detta	  är	  förbjudet	  för	  att	  

man	  ska	  tänka	  sig	  för	  en	  extra	  gång	  när	  man	  väl	  skriver	  ned	  en	  tillgång.	  ASBE	  

föredrar,	  som	  sagt,	  inte	  verkligt	  värde	  och	  kräver	  oftast	  att	  man	  ska	  använda	  sig	  

av	  anskaffningsvärdet.	  Kanske	  har	  förbudet	  med	  återföringar	  av	  nedskrivningar	  

med	  det	  faktum	  att	  anskaffningsvärdet	  ska	  användas?	  En	  hög	  nivå	  av	  

Conservatism	  visar	  nämligen	  på	  att	  förbudet	  är	  en	  försiktighetsåtgärd.	  Grays	  

redovisningsvärde	  Conservatism	  handlar	  om	  att	  nå	  resultat	  på	  lång	  sikt	  och	  kan	  

kopplas	  till	  Hofstedes	  kulturdimension	  Pragmatism,	  vilken	  indikerar	  på	  att	  det	  är	  

viktigt	  att	  spara	  på	  lång	  sikt	  och	  nå	  långsiktiga	  resultat.	  För	  att	  uppnå	  detta	  krävs	  

uthållighet	  och	  således	  inte	  tveksamheter	  mellan	  upp-‐	  och	  nedskrivningar	  av	  

tillgångar.	  Eftertänksamhet	  gällande	  upp-‐	  och	  nedskrivningar	  tror	  vi	  att	  

lagstiftarna	  har	  haft	  i	  syfte.	  

	  

Förbudet	  kan	  också	  kopplas	  till	  den	  höga	  nivån	  av	  Statutory	  Control,	  det	  vill	  säga	  

låg	  nivå	  av	  Professionalism,	  eftersom	  redovisningsprofessionen	  inte	  får	  något	  

eget	  utrymme	  att	  göra	  vad	  de	  vill.	  Lagstiftarna	  sätter	  upp	  begränsningar.	  	  

	  

Att	  ASBE	  förbjuder	  återföring	  av	  nedskrivningar	  kan	  också	  få	  en	  motsatt	  effekt	  

mot	  den	  annars	  rådande	  försiktighetsprincipen.	  Låt	  oss	  förklara	  vår	  tankegång:	  

Den	  kinesiska	  redovisaren	  kommer	  med	  stor	  sannolikhet	  undvika	  att	  skriva	  ner	  

nedskrivningar	  som	  i	  verkligheten	  verkligen	  är	  nödvändiga	  att	  göra.	  På	  detta	  sätt	  
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övervärderas	  ju	  tillgången	  vilket	  säger	  emot	  försiktighetsprincipen,	  vilken	  är	  ett	  

omfattande	  krav	  under	  ASBE.	  

	  

Operationell	  och	  finansiell	  leasing	  

ASBE	  17,	  21	  

Denna	  divergens	  har	  vi	  svårt	  att	  koppla	  till	  de	  kulturella	  samt	  politiska	  

faktorerna	  i	  Kina.	  

	  

Lånekostnader	  ska	  vid	  uppfyllda	  kriterier	  aktiveras	  

ASBE	  17	  

Vid	  bokföring	  av	  lånekostnader	  kräver	  ASBE	  17	  tillgångsföring	  när	  kriterierna	  

för	  detta	  är	  uppfyllda.	  Som	  tidigare	  nämnt,	  förekommer	  det	  mer	  ”ska”	  under	  

ASBE,	  medan	  IAS/IFRS	  är	  det	  mer	  ”kan”,	  det	  vill	  säga	  mer	  valfrihet	  och	  utrymme	  

lämnas	  för	  redovisarna	  under	  IAS/IFRS	  än	  i	  Kina	  under	  ASBE.	  Detta	  kopplas	  till	  

Kinas	  låga	  nivå	  av	  Flexibility,	  det	  vill	  säga	  en	  hög	  nivå	  av	  Statutory	  Control.	  Även	  

det	  kommunistiska	  synsättet	  på	  utbudet	  av	  färre	  val	  och	  mer	  strikta	  lagar	  

kommer	  in	  här,	  samt	  code	  law-‐tänkandet	  med	  mycket	  detaljerade	  regler	  om	  hur	  

man	  ska	  redovisa.	  

 
Anställda	  och	  pensioner	  

ASBE	  9,	  10	  

Både	  ASBE	  9	  och	  10	  diskuterar	  den	  anställdes	  position	  i	  form	  av	  

anställningsförmåner	  och	  redovisning	  av	  pensioner	  för	  den	  anställde.	  Under	  

ASBE	  finns	  det	  inga	  krav	  –	  faktum	  är	  att	  man	  inte	  ens	  nämner	  detta	  område.	  

PRC-‐lagar	  tillåter	  inte	  redovisning	  av	  pensionsförmåner.	  Den	  fråga	  vi	  ställer	  oss	  

är:	  Hur	  viktig	  är	  den	  anställde	  i	  Kina?	  	  	  

	  

Indulgence	  är	  väldigt	  låg	  i	  Kina,	  enligt	  Hofstede.	  I	  ett	  land	  med	  låg	  Indulgence	  är	  

invånarna	  benägna	  om	  sitt	  jobb	  och	  att	  göra	  nytta.	  Familjen	  kan	  komma	  i	  kläm	  

och	  fritiden	  är	  inte	  så	  viktig.	  De	  hänger	  sig	  inte	  till	  sina	  behov,	  att	  fullfölja	  sin	  

plikt	  kommer	  före.	  Likaså	  är	  en	  låg	  grad	  av	  Indulgence	  starkt	  kopplad	  till	  en	  hög	  

nivå	  av	  Masculinity,	  vilken	  innebär	  att	  prestation	  och	  karriär	  står	  högt	  upp	  på	  

kinesernas	  önskelistor.	  Hårt	  arbete	  och	  slit	  lönar	  sig	  alltså	  framför	  fritid	  i	  deras	  



	  
	  
	  

85	  

ögon.	  Låga	  pensioner	  kan	  vara	  en	  utav	  anledningarna	  till	  att	  de	  måste	  jobba	  

extra	  hårt	  för	  att	  själva	  spara	  för	  framtiden.	  Vidare	  kan	  detta	  sammanlänkas	  till	  

en	  hög	  nivå	  av	  Pragmatism,	  där	  kineserna	  inte	  har	  behovet	  av	  att	  hitta	  

förklaringar	  till	  allt.	  De	  nöjer	  sig	  med	  vad	  som	  är	  bestämt	  av	  de	  högre	  uppsatta	  

parterna.	  Kina	  kännetecknas	  också	  av	  en	  låg	  nivå	  av	  Individualism,	  vilket	  tyder	  

på	  att	  det	  finns	  en	  viss	  gemenskap	  mellan	  de	  anställda.	  Dock	  anser	  vi	  att	  den	  

anställde	  inte	  är	  av	  större	  betydelse	  för	  cheferna,	  då	  Kina	  har	  en	  hög	  nivå	  av	  

Power	  Distance.	  Kineserna	  bör	  inte	  ifrågasätta	  de	  ledande	  positionerna	  och	  det	  

sociala	  systemet.	  

	  

Den	  höga	  nivån	  av	  Power	  Distance	  kan	  kopplas	  till	  konfucianismens	  ena	  pelare	  

om	  att	  ojämlika	  relationer	  skapar	  ett	  stabilt	  samhälle.	  Alla	  har	  sin	  position	  och	  

får	  nöja	  sig	  med	  det.	  	  

	  

Att	  arbeta	  hårt,	  vara	  tålmodig	  och	  inte	  slösaktig	  är	  även	  ledord	  som	  

konfucianismen	  förespråkar.	  Uppgiften	  i	  livet	  är	  att	  arbeta	  hårt	  och	  skaffa	  

kunskap.	  Med	  detta	  i	  åtanke,	  kan	  vi	  dra	  slutsatsen	  att	  den	  anställde	  individen	  

inte	  har	  stor	  makt	  eller	  betydelse	  för	  de	  ledande	  parterna.	  Man	  kan	  inte	  förvänta	  

sig	  att	  erhålla	  så	  bra	  arbetsförmåner	  som	  i	  exempelvis	  Sverige.	  Man	  kan	  heller	  

inte	  lita	  på	  att	  de	  sociala	  systemen	  tar	  hand	  om	  en	  utan	  motkrav.	  

	  

Intressant	  blir	  också	  analysen	  huruvida	  xiaokang	  efterlevs	  utefter	  ASBE	  9	  och	  10.	  

Vi	  anser	  att	  xiaokang	  kommer	  i	  kläm	  och	  inte	  efterlevs.	  Enligt	  xiaokang	  står	  

familjen	  i	  centrum,	  men	  kineserna	  uppoffrar	  alltmer	  sin	  fritid	  och	  familj	  för	  att	  

jobba	  och	  skaffa	  en	  egen	  karriär	  i	  dagens	  Kina.	  

	  

Omstrukturering	  av	  skuld	  är	  strikt	  förbjuden	  

ASBE	  12	  

Vi	  tycker	  att	  det	  är	  lite	  märkligt	  att	  en	  skuld	  inte	  kan	  bokföras	  bort.	  Kanske	  är	  

detta	  ett	  säkerhetssystem	  med	  syftet	  att	  redovisaren	  ska	  tänka	  över	  ändringarna	  

innan	  man	  ändrar	  i	  bokföringen,	  med	  avsikten	  att	  nå	  kortsiktiga	  resultat.	  Detta	  

kan	  förekomma	  eftersom	  Kina	  har	  en	  hög	  nivå	  av	  Conservatism.	  Vi	  kan	  inte	  låta	  

bli	  att	  undra	  hur	  man	  gör	  med	  ackord.	  I	  och	  med	  att	  man	  har	  ingått	  ett	  avtal	  om	  
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att	  bokföra	  bort	  en	  skuld	  med	  den	  andra	  parten	  vid	  ackord,	  uppstår	  frågan	  hur	  

man	  blir	  av	  med	  skulderna	  om	  detta	  är	  förbjudet	  i	  Kina.	  Men	  som	  sagt,	  vi	  tror	  

detta	  har	  med	  försiktighetsprincipen	  och	  med	  den	  höga	  graden	  av	  Conservatism	  

att	  göra.	  

	  

Entreprenadavtal	  bokförs	  löpande	  

ASBE	  15	  

ASBE	  kräver	  löpande	  bokföring	  när	  det	  gäller	  entreprenadkostnader.	  Genom	  att	  

redovisa	  direkt	  när	  denna	  transaktion	  uppkommer,	  skapar	  det	  en	  säkerhet	  att	  

alla	  transaktioner	  kommer	  med.	  Anledningen	  till	  att	  de	  ska	  bokföras	  löpande	  kan	  

vara	  på	  grund	  av	  den	  höga	  nivån	  av	  Conservatism	  och	  Pragmatism	  som	  Kina	  har.	  

Den	  sista	  eftersom	  att	  ASBE	  inte	  behöver	  ha	  en	  förklaring	  till	  de	  kostnader	  som	  

nämns	  ovan,	  utan	  att	  de	  ska	  bokföras	  direkt	  oavsett	  anledning.	  	  

	  

Statliga	  bidrag	  (inkl.	  jordbruksbidrag,	  vilka	  inte	  behandlas	  redovisnings-‐

mässigt)	  

ASBE	  16	  

Då	  ASBE	  16	  tillåter	  avdrag	  av	  statliga	  bidrag	  som	  en	  intäkt	  från	  den	  aktuella	  

tillgången	  över	  dess	  avskrivningstid,	  låter	  det	  som	  att	  lagstiftarna	  vill	  få	  bort	  

bidraget	  så	  fort	  som	  möjligt.	  Att	  bokföra	  den	  som	  en	  upplupen	  intäkt,	  vilket	  IAS	  

20	  ger	  som	  alternativ	  till	  det	  föregående	  bokföringssättet,	  kan	  ses	  som	  ett	  sätt	  att	  

”spara”	  eller	  skjuta	  fram	  intäkten.	  Genom	  att	  tvingas	  dra	  av	  intäkten	  ”direkt”	  per	  

avskrivningsperiod,	  skapar	  man	  ett	  mer	  tidsenligt	  flöde	  och	  sammanhang.	  

Intäkten	  får	  starkare	  anknytning	  till	  den	  relaterade	  tillgången.	  Detta	  kan	  ha	  att	  

göra	  med	  Kinas	  höga	  grad	  av	  Conservatism	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  slags	  

säkerhetsåtgärd	  och	  att	  nå	  resultat	  på	  lång	  sikt.	  Metoden	  att	  dra	  av	  bidraget	  som	  

en	  intäkt	  från	  den	  relaterade	  tillgången	  över	  dess	  avskrivningstid	  visar	  på	  ett	  

kontinuerligt	  resultat,	  då	  intäkten	  dras	  av	  löpande	  per	  avskrivningsperiod,	  vilket	  

resulterar	  i	  jämnare	  resultat	  under	  en	  längre	  tid.	  En	  hög	  nivå	  av	  Conservatism	  

kan	  kopplas	  till	  en	  hög	  grad	  av	  Uncertainty	  Avoidance,	  som	  Kina	  hade	  då	  Chow	  et	  

al.	  (1995)	  publicerade	  sin	  forskning.	  Vi	  har	  dock,	  som	  vi	  tidigare	  har	  nämnt	  i	  

analysen,	  funderingar	  kring	  att	  Uncertainty	  Avoidance	  (som	  idag	  är	  relativt	  låg	  i	  

Kina)	  kan	  ha	  en	  polariserad	  spridning	  bland	  Kinas	  befolkning	  -‐	  en	  högre	  
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Uncertainty	  Avoidance	  i	  ledning	  och	  politiska	  partiet	  CPC,	  men	  lägre	  bland	  

befolkningen.	  Detta	  just	  för	  att	  Power	  Distance	  är	  så	  hög,	  där	  allmänheten	  får	  

följa	  ledningens	  regler,	  samt	  en	  hög	  nivå	  av	  Conservatism	  och	  Statutory	  Control.	  	  

	  

Varför	  ASBE	  16	  inte	  har	  några	  specifika	  krav	  på	  bidrag	  gällande	  jordbruket	  kan	  

ha	  att	  göra	  med	  den	  betydande	  jordbrukskultur	  som	  har	  präglat	  Kina	  under	  

århundraden.	  Vi	  antar	  att	  detta	  har	  med	  traditionsenliga	  principer	  att	  göra	  och	  

de	  har	  kanske	  redan	  ”lättare”	  regler	  för	  detta	  och	  att	  det	  därför	  inte	  behövs	  

nämnas	  i	  lagstiftningen.	  Traditionellt	  sett	  är	  det	  inte	  heller	  lika	  vanligt	  att	  

jordbruksföretag	  förekommer	  på	  aktiemarknaden.	  ASBE,	  är	  som	  bekant,	  

obligatoriskt	  för	  noterade	  bolag.	  Kanske	  är	  redovisning	  för	  ovannämnda	  bidrag	  

inte	  lika	  viktigt.	  

	  

Större	  krav	  på	  direkta	  försäkringsavtal	  

ASBE	  25,	  26	  

Denna	  divergens	  har	  vi	  svårt	  att	  koppla	  till	  de	  kulturella	  samt	  politiska	  

faktorerna	  i	  Kina.	  Standarderna	  kan	  istället	  förklaras	  av	  landets	  huvudsakliga	  

finansieringskällor.	  

	  

Vinst	  per	  aktie	  

ASBE	  34	  

ASBE	  34	  kräver	  endast	  beräkningen	  av	  vinst	  per	  aktie	  baserat	  på	  nettoresultatet	  

för	  den	  aktuella	  perioden,	  till	  skillnad	  från	  IAS	  34	  som	  kräver	  mer	  information	  

om	  vinst	  per	  aktie.	  Kina	  har	  en	  hög	  nivå	  av	  Conservatism,	  vilket	  även	  leder	  till	  en	  

hög	  nivå	  av	  Secrecy.	  En	  hög	  nivå	  av	  den	  sistnämnda	  innebär	  att	  företag	  inte	  

lämnar	  ut	  lika	  mycket	  offentlig	  information	  som	  ett	  företag	  i	  ett	  land	  med	  hög	  

Transparency	  skulle	  göra.	  Att	  inte	  lämna	  ut	  för	  mycket	  information	  om	  företaget	  

till	  allmänheten,	  och	  däribland	  företagets	  intressenter,	  är	  för	  att	  skapa	  en	  

skyddande	  sfär	  kring	  företaget.	  Dock	  bör	  det	  påpekas,	  att	  den	  alltmer	  växande	  

aktiemarknaden,	  och	  tilltagande	  globaliseringen	  i	  Kina,	  sätter	  en	  press	  på	  

företagen	  att	  lämna	  ut	  mer	  information.	  Detta	  för	  att	  tillse	  aktieägare	  och	  andra	  

intressenter	  med	  den	  tillräckliga	  information	  som	  krävs	  för	  att	  upprätthålla	  

deras	  intresse	  och	  fortsatta	  investeringar.	  
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Divergensen	  kan	  också	  ha	  att	  göra	  med	  den	  största	  finansieringskällan	  i	  Kina.	  I	  

landet	  är	  det	  fortfarande	  banker	  och	  staten	  som	  är	  den	  främsta	  

finansieringskällan	  och	  därmed	  är	  dessa	  kanske	  inte	  lika	  intresserade	  av	  att	  veta	  

mer	  än	  nödvändigt	  när	  det	  gäller	  vinst	  per	  aktie.	  Om	  däremot	  aktieägarna	  hade	  

varit	  den	  främsta	  finansieringskällan	  hade	  det	  krävts	  mer	  offentlig	  information	  

om	  vinst	  per	  aktie	  för	  att	  tillfredsställa	  dessa	  (Bengtsson,	  2013).	  	  

	  

7.3 Sammanfattning – Analys 
I	  vår	  analys	  har	  vi	  tillämpat	  politiska	  och	  kulturella	  teorier	  på	  den	  kinesiska	  

redovisningens	  nuvarande	  situation.	  Kapitlets	  avsikt	  har	  varit	  att	  ge	  en	  tydligare	  

bild	  över	  hur	  mycket	  Kinas	  politik	  och	  kultur	  har	  påverkat	  ASBE.	  Vi	  kan	  tydligt	  se	  

att	  Hofstedes	  och	  Grays	  teorier	  stämmer	  förhållandevis	  bra	  på	  Kinas	  redovisning	  

än	  idag.	  I	  vår	  analys	  av	  de	  divergenser	  som	  skiljer	  ASBE	  från	  IAS/IFRS	  kan	  vi	  

tydligt	  se	  att	  de	  mest	  signifikanta	  faktorerna	  inom	  kulturen	  är	  Conservatism,	  

Statutory	  Control,	  Indulgence,	  Pragmatism	  och	  Power	  Distance.	  	  

	  

Gällande	  politiken	  ser	  vi	  starka	  inslag	  av	  Lins	  teori	  om	  Kinas	  utveckling	  och	  

framväxt	  av	  det	  vi	  idag	  kallar	  CMC.	  Det	  ledande	  partiets,	  CPC,	  kommunistiska	  

åskådningar	  syns	  flitigt	  i	  analysen,	  kombinerat	  med	  Grays	  redovisningsvärde	  

Statutory	  Control	  och	  Hofstedes	  dimension	  Power	  Distance.	  Det	  är	  svårt	  att	  dra	  

en	  skiljelinje	  mellan	  vad	  som	  är	  politiska	  och	  kulturella	  faktorer.	  Inte	  sällan	  är	  

dessa	  faktorer	  sammanfogade.	  Det	  politiska	  rättssystemet	  baseras	  på	  code	  law	  

och	  har	  också	  varit	  en	  påverkande	  faktor.	  Detta	  ser	  vi	  särskilt	  i	  de	  detaljerade	  

”ska/måste”-‐kraven	  under	  ASBE.	  

	  

Vi	  får	  heller	  inte	  glömma	  de	  gamla	  och	  traditionsenliga	  ideologier	  som	  Kina	  har.	  

Den	  över	  2	  000	  år	  gamla	  konfucianismen	  återkommer	  frekvent	  som	  en	  

påverkande	  faktor	  i	  vår	  analys.	  Särskilt	  i	  de	  fall	  då	  Power	  Distance	  och	  Statutory	  

Control	  har	  en	  central	  betydelse	  för	  den	  redovisning	  som	  råder	  i	  Kina	  idag.	  Några	  

av	  konfucianismen	  främsta	  särdrag	  är	  att	  vi	  människor	  ska	  arbeta	  och	  slita	  hårt.	  
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Enligt	  konfucianismen	  består	  samhället	  av	  ojämlika	  relationer,	  detta	  är	  tänkt	  att	  

skapa	  en	  stabilitet	  i	  samhället.	  

	  

I	  analysen	  har	  vi	  även	  sett	  mönster	  som	  kan	  bero	  på	  andra	  faktorer	  än	  de	  

politiska	  och	  kulturella	  som	  vi	  har	  tagit	  upp	  i	  teorin.	  Den	  unga	  

redovisningsprofessionen	  och	  den	  främst	  förekommande	  finansieringskällan	  är	  

också	  påverkande	  faktorer	  vid	  utformningen	  av	  det	  internationaliserade	  

redovisningssystemet	  i	  Kina.	  
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8. Resultat 
	  

Detta	  avslutande	  kapitel	  redovisar	  det	  resultat	  vår	  studie	  kommit	  fram	  till.	  Vi	  

börjar	  med	  att	  återkoppla	  vårt	  resultat	  till	  det	  syfte	  vi	  formulerade	  i	  uppsatsens	  

första	  kapitel.	  Därefter	  för	  vi	  en	  diskussion	  och	  reflekterar	  över	  de	  slutsatser	  vi	  

kunnat	  dra.	  Avslutningsvis	  ger	  vi	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning.	  

	  
	  

8.1 Återkoppling till syftet 
Låt	  oss	  inleda	  detta	  kapitel	  med	  att	  återkoppla	  till	  denna	  uppsats	  syfte.	  Vårt	  syfte	  

var	  att	  finna	  möjliga	  förklaringar	  till	  den	  roll	  som	  Kinas	  kultur	  och	  politik	  har	  

spelat	  vid	  införandet	  av	  de	  internationella	  redovisningsstandarderna	  IAS/IFRS.	  

För	  att	  nå	  vårt	  syfte	  måste	  vi	  förstå	  den	  kinesiska	  kulturen	  och	  politiken	  samt	  

den	  kinesiska	  redovisningen	  både	  idag	  och	  dess	  historia.	  Att	  även	  sätta	  sig	  in	  i	  

den	  internationella	  redovisningen	  är	  grundläggande	  för	  att	  kunna	  nå	  vårt	  syfte.	  

Detta	  har	  uppnåtts	  genom	  att	  ha	  studerat	  relevant	  litteratur	  som	  berör	  vårt	  

ämne.	  Våra	  empiriska	  fynd	  har	  påvisat	  de	  skillnader	  som	  finns	  idag	  mellan	  ASBE	  

och	  IAS/IFRS.	  

	  

8.2 Vårt resultat 
För	  att	  besvara	  vår	  initiala	  frågeställning	  redogör	  vi	  för	  de	  faktorer	  som	  har	  

utmärkt	  sig	  i	  vår	  analys.	  Vi	  kommer	  dessutom	  att	  föra	  en	  diskussion	  om	  faktorer	  

utöver	  de	  politiska	  och	  kulturella.	  Avslutningsvis	  belyser	  vi	  hur	  mycket	  den	  

kinesiska	  kulturen	  och	  politiken	  har	  påverkat	  dagens	  ASBE.	  Därmed	  hoppas	  vi	  

kunna	  ge	  ett	  tillförlitligt	  och	  tydligt	  svar	  på	  vår	  frågeställning.	  	  

	  

8.2.1 Politiska och kulturella påverkande faktorer – Resultat från vår analys 
Kinas	  historia	  är	  både	  gammal	  och	  anrik.	  Faktum	  är	  att	  den	  kinesiska	  

civilisationen	  är	  bland	  de	  äldsta	  ännu	  existerande.	  Ända	  sedan	  
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Pekingmänniskans,	  Homo	  erectus	  pekinensis,	  uppkomst	  har	  det	  kulturella	  livet	  

alltid	  varit	  närvarande	  om	  än	  med	  trögrörliga	  och	  långsamma	  förändringar.	  Men	  

på	  senare	  tid	  har	  Kina	  genomgått	  snabba	  förändringar.	  Staten	  har	  fortfarande	  ett	  

starkt	  grepp	  om	  allt	  som	  sker	  i	  landet.	  Kina	  kännetecknas	  av	  en	  hög	  Pragmatism	  

enligt	  Hofstede	  (1988),	  då	  kineserna	  ändrar	  sig	  snabbt	  och	  anpassar	  sig	  efter	  de	  

förändringar	  som	  genomförs.	  Bevis	  på	  detta	  ser	  vi	  tydligt	  på	  den	  

internationaliserade	  redovisningen	  i	  landet,	  som	  har	  genomgått	  stora	  

förändringar	  på	  få	  år.	  Kina	  försöker	  således	  att	  anpassa	  sig	  efter	  omvärlden	  och	  

andra	  förändringar	  som	  sker	  i	  landet.	  Det	  är	  emellertid	  rimligt	  att	  antaga	  att	  

någon	  eller	  några	  aktörer	  har	  hejdat	  förändringsprocessen.	  Detta	  eftersom	  ASBE	  

inte	  har	  konvergerat	  fullt	  ut	  mot	  IAS/IFRS.	  Det	  finns	  fortfarande	  skillnader	  och	  

det	  kan	  vi	  se	  efter	  att	  ha	  granskat	  divergenserna	  i	  analysen.	  Enligt	  Artsberg	  

(2009)	  finns	  det	  en	  debatt	  mellan	  redovisningsprofessionen	  och	  den	  juridiska	  

professionen	  vid	  införandet	  av	  IFRS	  på	  nationell	  nivå.	  Alla	  aktörer	  vill	  vara	  

delaktiga	  i	  utformningen	  av	  de	  redovisningsregler	  som	  ska	  föras	  in	  i	  landet.	  Hur	  

har	  deltagandet	  och	  maktfördelningen	  sett	  ut	  i	  denna	  process	  i	  Kina?	  Är	  det	  MOF,	  

CPC,	  professionen	  eller	  andra	  aktörer	  som	  har	  bestämt	  utformningen	  av	  

redovisningen?	  Mest	  sannolikt	  är	  att	  MOF	  och	  CPC	  i	  förening	  har	  varit	  de	  som	  

tagit	  de	  definitiva	  besluten.	  Vi	  förmodar	  att	  det	  är	  dessa	  två	  parter	  som	  har	  

agerat	  både	  för	  och	  emot	  en	  konvergens	  mot	  IFRS.	  De	  internationella	  

förändringarna	  går	  via	  dem	  vidare	  ut	  till	  det	  kinesiska	  folket	  på	  det	  sätt	  som	  

MOF	  och	  CPC	  önskar.	  De	  divergenser	  vi	  har	  kunnat	  se	  i	  empirin	  och	  analysen	  är	  

antagligen	  resultatet	  av	  att	  MOF	  och	  CPC	  inte	  har	  haft	  för	  avsikt	  att	  få	  igenom	  

konvergensen	  helt	  på	  vissa	  delar	  av	  redovisningsområdet.	  Hur	  stor	  påverkan	  

som	  i	  verkligheten	  har	  lämnats	  till	  redovisningsprofessionen	  vid	  

införandeprocessen	  av	  IAS/IFRS	  2006	  vet	  vi	  inte	  svaret	  på.	  Frågan	  är	  om	  de	  varit	  

involverade	  överhuvudtaget.	  

	  

Det	  kommunistiska	  synsättet	  i	  politiken	  har	  ofta	  synts	  till	  i	  divergenserna.	  Att	  

begränsa	  valmöjligheterna	  och	  styra	  ASBE-‐standarderna	  med	  ett	  regelverk	  

baserat	  på	  ”ska”	  och	  ”måsten”,	  gör	  att	  politikerna	  och	  lagstiftarna	  styr	  

redovisningsprofessionen	  i	  den	  riktning	  de	  själva	  vill.	  Begränsningar	  och	  hårda	  

regelverk	  som	  syftar	  till	  att	  alla	  följer	  en,	  enligt	  staten	  förutbestämd,	  riktning	  
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känns	  för	  oss	  främmande	  och	  till	  viss	  del	  radikalt.	  Det	  statliga	  inflytandet	  kan	  

även	  kopplas	  till	  de	  juridiska	  aspekter	  och	  den	  rättsvetenskap	  som	  präglar	  

landet.	  Det	  rådande	  rättssystemet	  innebär	  nämligen	  detaljerade	  regelverk	  och	  

utförligt	  beskrivna	  bestämmelser.	  Denna	  typ	  av	  särdrag	  har	  vi	  vid	  

återkommande	  tillfällen	  sett	  prov	  på	  i	  det	  regelverk	  ASBE	  föreskriver.	  

	  

I	  enighet	  med	  de	  slutsatser	  Chow	  et	  al.	  (1995)	  och	  Gray	  (1988)	  har	  dragit	  är	  den	  

kinesiska	  kulturen	  i	  redovisningsavseenden	  en	  fråga	  om	  en	  hög	  grad	  av	  

Conservatism.	  Det	  kan	  ses	  som	  en	  utveckling	  av	  den	  lära	  som	  Konfucius	  

förespråkade;	  aversion	  mot	  risker	  och	  osäkerhet.	  Kina	  har	  genom	  användandet	  

av	  bland	  annat	  anskaffningsvärde	  inom	  redovisningen	  kunnat	  reducera	  

risktagandet.	  Vi	  kan	  även	  tydligt	  se	  Kinas	  höga	  grad	  av	  Conservatism	  i	  den	  mer	  

omfattande	  standarden	  ASBE	  Basic	  Standard,	  vilken	  belyser	  

försiktighetsprincipens	  obligatoriska	  användning.	  Denna	  princip	  genomsyrar	  

nästintill	  hela	  ASBE,	  såväl	  som	  i	  kraven	  för	  utformningen	  samt	  tiden	  för	  

rapportering	  och	  i	  den	  löpande	  bokföringen.	  Att	  ASBE	  erbjuder	  färre	  

valmöjligheter	  till	  de	  kinesiska	  redovisningsutövarna	  är	  ännu	  ett	  exempel	  på	  en	  

hög	  grad	  av	  Conservatism.	  

	  

Vår	  bild	  av	  det	  kinesiska	  redovisningssystemet	  är	  att	  det	  idag	  inte	  finns	  entydiga	  

tecken	  på	  konfucianismens	  inflytande.	  Denna	  slutsats	  gör	  sig	  i	  synnerhet	  

gällande	  när	  vi	  beaktar	  statens,	  politikens	  och	  inte	  minst	  rättsväsendets	  roll	  i	  

sammanhanget.	  Konfucianismen	  bör	  dock	  snarare	  ses	  som	  en	  del	  av	  förklaringen	  

till	  Kinas	  moderna	  redovisning.	  

	  

Sambandet	  mellan	  dagens	  redovisning	  i	  Kina	  och	  statens	  inflytande	  blir	  särskilt	  

tydligt	  när	  vi	  beaktar	  den	  politik	  CPC	  för.	  Sambandet	  grundar	  sig	  i	  all	  

väsentlighet	  på	  den	  höga	  nivån	  av	  Statutory	  Control	  och	  Power	  Distance	  som	  

föreligger	  i	  landet.	  Kontroll	  och	  makt	  uppfattas	  fylla	  en	  central	  roll	  för	  den	  

nuvarande	  politiska	  ledningen.	  Denna	  iakttagelse	  ligger	  på	  flera	  plan	  i	  linje	  med	  

hur	  den	  kinesiska	  regeringen	  leder	  landet,	  inte	  minst	  med	  tanke	  på	  den	  

omfattande	  censur	  som	  råder.	  Den	  repressiva	  censuren	  i	  Kina	  kan	  kopplas	  till	  

den	  höga	  nivån	  av	  Secrecy	  och	  Conservatism	  i	  landet.	  Låt	  oss	  föra	  vidare	  
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diskussionen	  om	  den	  kinesiska	  censuren.	  Faktum	  är	  att	  man	  under	  årens	  lopp	  

lättat	  på	  de	  begränsningar	  som	  reglerar	  censuren	  (Lodén,	  2012).	  Kanske	  

kommer	  vi	  i	  framtiden,	  likt	  den	  utveckling	  censuren	  haft,	  även	  se	  lättnader	  i	  

redovisningspolitiken?	  Ur	  ett	  strikt	  vetenskapligt	  perspektiv	  tror	  vi	  att	  lättnader	  

i	  form	  av	  ökad	  valfrihet	  i	  standarderna	  är	  en	  utveckling	  som	  skulle	  vara	  till	  gagn	  

för	  den	  kinesiska	  såväl	  som	  den	  internationella	  redovisningen.	  Det	  är	  emellertid	  

inte	  säkert	  att	  den	  kinesiska	  regeringen	  skulle	  vara	  lika	  benägen	  att	  hålla	  med	  

oss.	  Att	  öppna	  upp	  och	  liberalisera	  samhället	  överskuggas	  lätt	  av	  rädslan	  att	  

förlora	  makten.	  Krav	  på	  ökad	  ekonomisk	  frihet	  kommer	  inte	  sällan	  utan	  krav	  på	  

politisk	  frihet.	  

	  

Ett	  annat	  viktigt	  inslag	  i	  debatten	  om	  ett	  internationellt	  redovisningssystem	  i	  

Kina	  är	  frågan	  om	  vilken	  påverkan	  divergenserna	  har	  haft	  på	  den	  kinesiska	  

ekonomin.	  Det	  vore	  naivt	  av	  oss	  att	  enkom	  reducera	  denna	  fråga	  till	  CPCs	  

fortlevnad.	  Kan	  det	  vara	  så	  att	  kinesiska	  beslutsfattare,	  nationalekonomer	  och	  

annan	  expertis	  gjort	  beräkningar	  som	  påvisar	  att	  landets	  ekonomi	  har	  fördelar	  

att	  vinna	  med	  att	  inte	  införa	  en	  helt	  internationaliserad	  redovisning?	  Eller	  kan	  

det	  rentav	  vara	  tvärtom,	  att	  landet	  faktiskt	  går	  miste	  om	  inkomster	  för	  att	  man	  

inte	  följt	  den	  internationella	  redovisningen	  fullt	  ut?	  Att	  ge	  svar	  på	  dessa	  frågor	  

utan	  insyn	  i	  beslutsprocessen	  är	  naturligtvis	  svårt.	  

	  

Som	  tidigare	  nämnt,	  är	  det	  svårt	  att	  dra	  en	  gräns	  mellan	  politiska	  och	  kulturella	  

faktorer.	  Detta	  av	  den	  enkla	  anledningen	  att	  faktorerna	  är	  benägna	  att	  

konvergera.	  Sannolikt	  påverkar	  båda	  faktorerna	  varandra.	  Därav	  ligger	  

svårigheterna	  i	  fastställandet	  av	  en	  definitiv	  skiljelinje	  mellan	  faktorerna.	  Ett	  

exempel	  på	  detta	  är	  de	  två	  sistnämnda	  kulturdimensionerna;	  Power	  Distance	  och	  

Statutory	  Control.	  Dessa	  handlar	  i	  mångt	  och	  mycket	  om	  den	  aktuella	  politiska	  

styrningen	  i	  landet,	  det	  vill	  säga,	  den	  politik	  som	  CPC	  för.	  
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8.2.2 Andra påverkande faktorer!- Resultat från vår analys 
Under	  arbetets	  gång	  har	  det	  varit	  svårt	  att	  sluta	  tänka	  på	  den	  kinesiska	  

samhällsformen.	  Kina	  är	  kanske	  det	  tydligaste	  exemplet	  på	  ett	  modernt	  

statsskick	  som	  kombinerar	  kapitalism	  med	  politisk	  diktatur.	  Den	  slutsatsen	  är	  

naturligtvis	  inte	  helt	  oviktig	  i	  sammanhanget.	  Vår	  studie	  är	  begränsad	  till	  de	  

kulturella	  och	  politiska	  aspekter	  som	  vi	  har	  behandlat.	  Exempelvis	  kan	  guanxi	  ge	  

en	  delvis	  förklaring	  till	  den	  kinesiska	  redovisningens	  framväxt	  i	  relation	  till	  den	  

internationella	  redovisningen.	  Men	  det	  ger	  självklart	  inte	  en	  entydig	  förklaring	  

till	  frågan.	  Det	  finns	  en	  rad	  andra	  viktiga	  faktorer	  som	  inte	  har	  tagits	  upp	  i	  denna	  

uppsats.	  

	  

Ett	  exempel	  på	  en	  annan	  påverkande	  faktor,	  är	  vilken	  finansieringskälla	  som	  

främst	  förekommer	  i	  landet.	  Detta	  påverkar	  nämligen	  utformningen	  av	  

redovisningen.	  I	  Kina	  är	  bankerna	  den	  största	  kreditgivaren	  och	  därmed	  ställs	  

lägre	  krav	  på	  offentlig	  informationsgivning	  i	  de	  finansiella	  rapporterna.	  Eftersom	  

Kina	  har	  en	  hög	  grad	  av	  Secrecy	  stämmer	  detta.	  Dock	  har	  vi	  i	  analysen	  sett	  att	  

informationskraven	  har	  ökat.	  Med	  detta	  syftar	  vi	  exempelvis	  på	  

delårsrapporterna,	  då	  dessa	  ska	  ha	  samma	  höga	  informationskrav	  som	  

årsrapporterna.	  

	  

Kinas	  unga	  redovisningsprofession	  är	  ett	  annat	  exempel	  på	  en	  påverkande	  faktor	  

på	  utformningen	  och	  lagstiftningen	  av	  den	  kinesiska	  redovisningen.	  Att	  

professionen	  i	  Kina	  är	  så	  pass	  ung	  och	  därmed	  oerfaren	  kan	  ha	  påverkat	  

lagstiftarna	  till	  att	  begränsa	  valfriheten	  i	  standarderna.	  Styrandet	  i	  form	  av	  

exempelvis	  begränsade	  eller	  inga	  valmöjligheter	  för	  redovisningsutövarna	  leder	  

till	  att	  lagstiftarnas	  uppnår	  sina	  mål	  och	  att	  det	  antagligen	  därmed	  begås	  färre	  

fel.	  Kanske	  är	  de	  kinesiska	  regulatorerna	  av	  åsikten	  att	  en	  harmonisering	  av	  

kinesisk	  redovisning	  från	  IASB	  måste	  ses	  som	  en	  process,	  vilken	  tillåter	  

skillnader	  och	  nationellt	  oliktänkande,	  i	  stället	  för	  att	  ses	  i	  termer	  av	  en	  

"fullständig	  överensstämmelse".	  

	  



	  
	  
	  

95	  

8.2.3 Vårt svar på vår frågeställning 
Efter	  att	  ha	  genomfört	  vår	  analys	  och	  börjat	  få	  förståelse	  för	  det	  resultat	  vår	  

undersökning	  gett	  upphov	  till,	  har	  vi	  kommit	  till	  insikt	  med	  begreppen	  orsak	  och	  

verkan.	  Att	  begripa	  kausaliteten	  är	  viktigt	  i	  sammanhanget.	  Att	  dagens	  

redovisning	  i	  Kina	  ser	  ut	  som	  den	  gör	  behöver	  naturligtvis	  inte	  betyda	  att	  det	  är	  

på	  grund	  av	  eller	  tack	  vare	  politiken	  och	  kulturen	  i	  Kina.	  Det	  blir	  lätt	  en	  slags	  

självuppfyllande	  profetia	  att	  hävda	  att	  exempelvis	  användandet	  av	  

försiktighetsprincipen	  i	  Kina	  är	  med	  anledning	  av	  att	  Konfucius	  hade	  en	  aversion	  

mot	  risker	  och	  osäkerheter.	  Så	  behöver	  det	  givetvis	  inte	  vara.	  Låt	  oss	  vara	  tydliga	  

med	  att	  vår	  studie	  visar	  på	  möjliga	  förklaringar	  och	  anledningar	  till	  kinesernas	  

redovisningssystem.	  

	  

Vår	  frågeställning	  är:	  Vad	  har	  påverkat	  ASBE	  mest	  –	  den	  politiska	  eller	  kulturella	  

miljön	  i	  Kina?	  Och	  till	  vilken	  utsträckning	  har	  politiken	  och	  kulturen	  haft	  ett	  

inflytande	  över	  ASBE?	  

	  

Dessa	  frågor	  är,	  som	  ni	  säkert	  förstår,	  inte	  helt	  lätta	  att	  ge	  ett	  konkret	  svar	  på.	  

Efter	  vår	  analys	  tycker	  vi	  oss	  kunna	  se	  tydliga	  kopplingar	  mellan	  Kinas	  kultur	  

respektive	  politik	  och	  införandet	  av	  IAS/IFRS.	  Ovan	  (se	  kapitel	  8.2.2)	  har	  vi	  

tydligt	  strukturerat	  upp	  de	  mest	  påverkande	  faktorerna.	  

	  

Men	  vad	  har	  då	  påverkat	  ASBE	  mest?	  Vi	  skulle	  vilja	  påstå	  att	  vi	  har	  sett	  flest	  drag	  

av	  den	  kulturella	  inverkan	  vid	  konvergensen	  av	  ASBE	  mot	  IAS/IFRS.	  Men	  

politiken	  har	  haft	  en	  mycket	  central	  roll	  även	  den.	  Detta	  då	  politiken	  som	  styr	  

landet	  är	  enormt	  mäktig	  och	  kraftfull.	  Det	  kan	  faktiskt	  vara	  så	  att	  kulturen	  har	  

gett	  avtryck	  på	  politiken	  som	  i	  sin	  tur	  har	  påverkat	  redovisningen.	  Det	  är	  heller	  

inte	  enbart	  kulturen	  och	  politiken	  som	  har	  påverkat	  den	  internationella	  

redovisningen	  i	  Kina,	  även	  andra	  faktorer	  har	  spelat	  roll.	  

	  

Att	  den	  kinesiska	  politiken	  och	  kulturen	  har	  spelat	  stor	  roll	  är	  det	  ingen	  tvekan	  

om.	  Dessa	  beståndsdelar	  är	  tätt	  sammanlänkade	  och	  att	  urskilja	  vad	  som	  är	  

politik	  respektive	  kultur	  är	  svårt	  och	  i	  många	  fall	  upp	  till	  betraktaren	  själv	  att	  

avgöra.	  Övriga	  faktorer	  spelar	  också	  roll	  på	  redovisningens	  utformning.	  Politiken	  
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och	  kulturen	  har	  spelat	  roll	  i	  den	  internationellt	  anpassade	  redovisningen	  i	  Kina.	  

Vi	  har	  hittat	  många	  tecken	  på	  att	  kulturen	  har	  haft	  inflytande	  på	  redovisningen	  

likaså	  har	  politiken	  haft	  inflytande,	  om	  än	  inte	  lika	  tydligt.	  Men	  att	  med	  säkerhet	  

avgöra	  vilken	  av	  faktorerna	  som	  har	  spelat	  störst	  roll	  är	  svårt	  att	  göra.	  Inte	  minst	  

är	  det	  en	  fråga	  om	  vad	  som	  beror	  på	  vad.	  Beror	  politiken	  på	  kulturen?	  Eller	  är	  

det	  kulturen	  som	  beror	  på	  politiken?	  	  

	  

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
En	  intressant	  frågeställning	  som	  skulle	  kunna	  undersökas	  djupare	  är	  i	  vilken	  

utsträckning	  det	  juridiska	  systemet	  i	  Kina	  har	  påverkat	  redovisningen.	  Vi	  har	  

tidigare	  nämnt	  att	  ett	  lands	  rättsystem	  har	  vissa	  effekter	  på	  redovisningen	  och	  

dess	  utformning.	  Det	  skulle	  därför	  kunna	  vara	  en	  god	  idé	  att	  närmare	  utforska	  

detta	  ämne	  och	  på	  så	  sätt	  bidra	  till	  den	  kunskapslucka	  som	  finns	  på	  området.	  

	  

Som	  en	  direkt	  lösning	  på	  den	  kritik	  som	  Hofstedes	  teori	  om	  kulturella	  

dimensioner	  har	  fått	  mottaga,	  föreslår	  vi	  att	  djupare	  studier	  görs	  på	  Kinas	  kultur.	  

Med	  ett	  60-‐tal	  erkända	  nationaliteter	  är	  det	  svårt	  att	  se	  Kinas	  befolkning	  som	  en	  

homogen	  grupp	  därför	  bör	  man	  också	  se	  på	  de	  kulturella	  dimensionerna	  ur	  ett	  

mer	  mångfacetterat	  perspektiv.	  

	  

Kina	  är	  ett	  land	  som	  utvecklas	  i	  fantastisk	  takt.	  Bara	  några	  få	  decennier	  har	  

inneburit	  enorma	  förändringar	  för	  landets	  alla	  invånare.	  Vi	  har	  svårt	  att	  finna	  

någon	  anledning	  till	  att	  denna	  progression	  skulle	  upphöra	  även	  om	  vi	  i	  framtiden	  

kanske	  inte	  kan	  förvänta	  oss	  så	  storartade	  tillväxtökningar	  som	  hittills.	  I	  

framtiden	  skulle	  man	  kunna	  undersöka	  hur	  mycket	  som	  har	  förändrats.	  

Exempelvis,	  har	  Kina	  tillämpat	  IFRS	  fullt	  ut?	  Har	  processerna	  kring	  en	  

harmoniserad	  redovisning	  förändrats?	  
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Bilaga 1 
Fiktiv	  tidningsartikel	  
	  

Mao Zedong och Konfucius anses vara den kinesiska politikens respektive den 
kinesiska kulturens fadersgestalter. 
 

Mao Zedong och Konfucius 
påverkar Kinas redovisning 
 

Publicerad 2014-05-16 15:00 
 

Politiken och kulturen har haft en stor påverkan på 
internationaliseringen av redovisningen i Kina. Det visar en omfattande 
studie gjord av de snart färdiga civilekonomerna Caroline Gabrielsson 
och Sebastian Stockenhed. 
 
Det internationella företagandet i Kina ökar varje år. Faktum är att statistik 
från Världsbanken pekar på att Kina redan i år kommer att knuffa ner USA 
från tronen som världens största ekonomi. Med syfte att bland annat främja 
utländska investeringar har Kina därför infört internationellt anpassade 
redovisningsstandarder.  
 
– Den internationella redovisningen vilar på kulturella och politiska synsätt 
baserade på det anglosaxiska samhället. Kinesisk kultur och politik skiljer sig 
markant från dessa uppfattningar. Mot bakgrund av detta ville vi därför 
studera hur konvergensen till ett internationellt redovisningssystem såg ut, 
säger Caroline Gabrielsson och Sebastian Stockenhed, som lämnar in sin 
studie för examination på fredag. 
 
Kinesisk redovisning sträcker sig tusentals år tillbaka i historien. I modern tid 
har folkrepublikens grundare Mao Zedong, under influenser från 
Sovjetunionen, infört den västerländska dubbla bokföringen – principen om 
att redogöra vart verksamheten tillför respektive tar resurser från. Men i 
dagens globala ekonomi har den kinesiska redovisningen halkat efter. 
Redovisningsprofessionen är ung och oerfaren, dessutom varnar flera 
forskare om att utbildningsnivån inte ligger på samma nivå som i 
västvärlden. 
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2006 införde det kinesiska finansministeriet ett nytt regelverk för Kinas 
börsnoterade företag. Regelverket skulle vara anpassat efter de regler 
som råder i de västerländska bokföringsbestämmelserna.  
 
De kinesiska beslutsfattarna valde dock att inte konvergera till det 
internationella regelverket fullt ut. De åtskillnader som uppstått ger 
författarna i sin studie förklaringar till, ur ett kulturellt och politiskt 
avseende. 
 
Konfucianismen är en stöttepelare i den kinesiska kulturen och är än 
idag ett viktigt inslag i många kinesers vardagliga liv. Som statsideologi 
har konfucianismen varit närvarande i över 2 000 år. Hierarkiska 
relationer, att värna om familjen, ädelt beteende och kunskap värdesätts 
högt för de som tror på konfucianismen. I professionella relationer talar 
man ofta om guanxi, vilken förklaras som personliga och sociala 
relationer med andra människor. Tidigare undersökningar visar på att 
välutbyggda kontaktnät är betydelsefulla i den kinesiska affärskulturen. 
 
Både konfucianismen och guanxi har haft påverkan på de divergenser 
som idag skiljer det internationella och det kinesiska bokföringssystemet 
åt. Det hierarkiska samhället är en central del av konfucianismen. 
Politiken i Kina kännetecknas av kommunistpartiets enväldiga makt. Det 
finns alltså en hög nivå av maktdistans och lagstadgad kontroll där 
statsmakten kontrollerar allt som berör landets ekonomi, inte minst 
redovisningsprinciperna. Detta trots att planekonomin på senare tid bytts 
ut mot en alltmer marknadsorienterad ekonomi med inslag av kapitalism. 
I den kinesiska redovisningen syns partiets makt i form av begränsad 
valfrihet i regelverket samt detaljerade lagar och regler. I den 
internationella redovisningen däremot förekommer det fler val för 
redovisaren att välja mellan. Här är professionen öppnare och det 
lämnas mer eget utrymme. 
 
– Kultur och politik tenderar att sammanfogas och det blir därför svårt att 
i vissa fall säga vad som beror på vad. Men vi är säkra på att båda 
faktorerna har spelat roll i Kinas nuvarande redovisning, säger 
Sebastian Stockenhed.  

 
I författarnas studie har man kommit fram till att en mycket starkt 
påverkande kulturell faktor är den höga nivå av konservatism som råder 
i Kina. Konservatismen har satt avtryck på den kinesiska redovisningen i 
form av omfattande krav på att använda försiktighetsprincipen, vilket 
innebär att man inte ska övervärdera tillgångar eller undervärdera 
skulder. Det är ett sätt att skydda sina kreditgivare; en slags säkerhet. 
Konfucius förespråkade även aversion mot risker och osäkerheter. 
 
Studien som Caroline Gabrielsson och Sebastian Stockenhed har gjort 
är en del av deras civilekonomutbildning. Målet med deras arbete är att 
öka kunskaperna kring Kina och landets ökade dominans. Något som de 
i slutändan hoppas kan bidra till att skapa en effektivare ekonomi. 
 
Georg Håkansson  
georg.hakansson@dn.se 
 

 


