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Sammanfattning 

Titel: International Standards on Auditing: Internationell standardisering med kulturella hinder? 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi 

Författare: Yulia Sivertsson och Jenny Thorildsson 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2015 - maj 

 

Syfte: International Standards on Auditing (ISA) är ett ramverk för revision som introducerats för att 

öka revisionskvaliteten globalt. Övergången till ISA ökar kontinuerligt bland världens länder. En 

bidragande orsak är att EU har antagit övergången i det åttonde bolagsrättsliga direktivet. Trots 

fördelarna råder ett visst motstånd mot ISA i delar av världen. Med stöd från tidigare litteratur antar vi 

att detta kan förklaras av kulturella skillnader, medlemskap i EU, skillnader av legalt system och 

marknadens orientering, samt storlek på ekonomin. Arbetets syfte är att undersöka om dessa faktorer 

påverkar den globala spridningen av ISA.  

 

Metod: Vi har inkluderat 60 länder i vår studie. De variabler som har undersökts för varje nation är: 

Hofstedes kulturella variabler, EU-medlemskap, BNP, legalt system samt ekonomisk inriktning. 

Sekundärdata har samlats in från allmänt accepterade källor. Insamlade data har sedan bearbetats med 

statistiska metoder.  

 

Resultat och slutsats: Resultaten från vår studie har visat att Hofstedes kulturella faktorer inte har 

samband med antagandet av ISA. Endast ett fåtal av de övriga variablerna visade signifikans med 

antagandet, nämligen EU-medlemskap och BNP. EU är därmed en viktig faktor för övergången till 

ISA. Variabeln EU visade ett signifikant samband med Hofstedes kulturella variabler. Det råder 

därmed kulturella skillnader mellan länderna inom och utanför EU, som i sin tur har påverkan på 

antagandet av ISA. Vår slutsats är att EU-medlemskap och storlek på ekonomin har påverkan på 

ländernas benägenhet för att anta ISA. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Studiens komplexitet gör att det finns möjligheter att göra större 

fördjupningar med fler och annorlunda mätvariabler. Det finns även möjlighet till liknande studier av 

hur kulturella faktorer påverkar övergången till andra internationella ramverk inom finansiell 

rapportering. 

 

Uppsatsens bidrag: Föreliggande undersökning lämnar ett unikt bidrag till redovisningslitteraturen 

genom att vara den första studien att undersöka den internationella spridningen av revisionsstandarder i 

form av ISA och bidra till minskning av informationskostnader för företag runt om i världen.   

 

Nyckelord: International Standards on Auditing (ISA), EU-medlemskap, Hofstedes kulturella faktorer, 

BNP, legalt system, marknadens ekonomiska riktning.  



 

 
 

Abstract 

Title: ISA - International standards on auditing with cultural hindrances? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Yulia Sivertsson and Jenny Thorildsson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2015 – May 

 

Aim: International Standards on Auditing (ISA) is a framework introduced to improve auditing quality 

globally. Adoption of ISA is increasing continuously around the world. An essential contributing factor 

is the accepting of the Eighth Company Law Directive by the EU. However, the ISA adoption is far 

from been accepted by all countries; despite its obvious advantages. Prior work identifies cultural 

differences, EU-membership, size of economy, and differences in legal systems and market orientation 

as key factors in this adoption process. The study aims to examine if these factors influence global 

spreading of ISA. 

 

Method: Our study includes 60 countries. The variables that have been introduced for each country 

are: Hofstede’s cultural variables, membership in the EU, GDP, type of legal system and economics. 

Secondary data were collected from generally accepted sources. The collected data were then analyzed 

using statistical methods. 

 

Result and conclusions: The results of our study have shown that Hofstede’s cultural factors are not 

associated with ISA adoption. Only few other variables have shown significance with the hypothesis. 

These variables are EU-membership and GDP. Therefore, EU is an important factor for ISA adoption. 

Variable EU has shown significance with Hofstede’s cultural factors. This proves cultural differences 

between EU and other countries, which in turn influences ISA adoption. Our conclusion is that EU-

membership and economy size influence inclination to ISA-adoption. 

 

Suggestions for future research: The study's complexity gives opportunities to make future 

extensions by adding more variables. It is possible to conduct similar studies of cultural influence on 

the adoption of other international frameworks within financial reporting. 

 

Contribution of the thesis: Our research makes a unique contribution to the accounting literature by 

being the first study to examine the international spreading of auditing standards in form of ISA and 

contributing to reducing information costs in the companies all around the world. 

 

Key words: International Standards on Auditing (ISA), EU membership, Hofstede’s cultural factors, 

GDP, legal system, market orientation.  
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1. Inledning 

I det första kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund. Vi tar upp studiens problemdiskussion samt 

formulerar syfte och frågeställningar. Vidare presenteras de avgränsningar som kommer att ligga 

till grund för studien. 

 

1.1  Bakgrund 

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) är IFACs oberoende kommitté 

som sätter internationella revisionsstandarder och ökar enligheten och kvaliteten av revisionsarbetet i 

hela världen. IAASB bildades 1978 och var tidigare känt under namnet International Auditing Practices 

Committee (IAPC). De utvecklar de internationella regleringarna inom revisionsområdet och dess 

främsta mål är att stärka revisionsprofessionen internationellt (IAASB, 2015). Organisationens första 

projekt fokuserade på tre områden: objekt och omfattning av revisionsarbete, kontrakt mellan 

revisionsbyråer och klientföretag samt generella riktlinjer inom revision. IAPCs riktlinjer döptes om till 

International Standards on Auditing (ISA) 1991 (IAASB, 2015).  

 

Utvecklingen av reglerna inom revisorsområdet sker i allt högre grad internationellt. Övergången till 

det globala antagandet av ISA, som är en del av denna process, har gått relativt långsamt. En av 

grundorsakerna till detta kan vara att ISA anklagas för att vara ett EU-projekt och att standarderna har 

en utformning som gör dem attraktiva främst för EUs medlemmar och länder med liknande kulturella 

grunder. Idag är det många av EUs länder som följer den internationella revisionsstandarden ISA fullt 

ut som resultat av det åttonde bolagsrättsliga direktivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2006/43/EG av den 17 maj 2006). Direktivet fastslår att revisorer inom EU ska följa de internationella 

revisionsstandarderna som utarbetas av IAASB och som antagits av kommissionen (Revisorsnämnden, 

2015). Totalt är det 126 länder, utspridda på samtliga kontinenter, som har antagit ISA (IFAC, 2015). 

Trots detta finns det åtminstone lika många länder idag som inte antagit ISA, däribland några EU-

länder. Kulturella likheter har visats i tidigare studier (Ramanna & Sletten, 2009; Neidermeyer, 

Dorminey & Wilson, 2012; Duhovnik, 2011; Köhler, 2009) vara viktiga för antagandet av finansiella 

standarder och kan vara förklaringen till motstånd för ISA. 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_157/l_15720060609sv00870107.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_157/l_15720060609sv00870107.pdf
http://www.ifac.org/IAASB/
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1.2 Problematisering 

Föreliggande undersökning är en studie av ämnet internationell företagsekonomisk standardisering, 

närmare bestämt antagandet av ISA. Övergången till ISA runt om i världen är en långsam process som 

sträcker sig från 2003, då IAASB introducerade fulltext av ISA på deras hemsida (ICAEW, 2015). Ett 

möjligt skäl till den långsamma processen är att ISA anklagats för att vara ett EU-projekt genom att 

drivas starkt inom unionen och vara utformat efter EU-länder. En stark EU-prägel på ISA tillsammans 

med kulturella skillnader mellan de antagande länderna, har i tidigare studier visat sig spela en viktig 

roll för ett internationellt antagande av standarder (Ramanna & Sletten, 2009; Brackney & Witmer, 

2005). 

 

Pacter (1998) har uttryckt vikten av ett gemensamt redovisningsspråk för finansiella rapporter för att 

skapa en global förståelse. Företag är de som påverkas mest av standardiseringen av den finansiella 

rapporteringen. Zarb & Pagiavlas (2003) påtalar de stora skillnader som uppkommer mellan finansiella 

rapporter som utarbetats under olika standarder. Detta har en direkt påverkan på företagen, skriver 

Schroeder & Clark (1995). Om investerare och kreditgivare stöter på problem med att förstå en 

finansiell rapport, finns risk att de undviker att investera eller att låna ut pengar till företaget. Därmed 

är studier av standardisering inom revision är ett viktigt företagsekonomiskt område. 

 

En undersökning av Köhler (2009) visar att antagandet av ISA kommer att gynna företag och innebära 

en minskad överbelastning på revisorerna, då användandet av flera olika standarder minskar. Detta 

tillför en ökad kvalitet på rapporter och mindre ansvarsrisker för revisorerna. Dessa förbättringar 

kompletteras med en ökad genomskinlighet, förbättrad jämförbarhet och som en följd, större utländska 

investeringar. De större revisionsbyråerna som uppträder på en internationell nivå kommer att gynnas 

mest. Minskade kostnader för kapital och ökade affärsmöjligheter på grund av ovan nämnda 

förändringar kommer att innebära betydande företagsekonomiska fördelar. Fördelarna med antagandet 

av ISA har även uppmärksammats i en undersökning av Duhovnik (2011), i både länder med växande 

marknader och i hela den Europeiska marknaden. 

 

Trots de uppenbara fördelarna med ett övergripande internationellt antagande av ISA för företag 

(Duhovnik, 2011; Köhler, 2009) råder ett visst motstånd i världen. Här anser vi att det finns en lucka i 

forskningen, samstämmigt med Wallace & Gernon (1991), som uttalat en brist på teori inom ämnet 

internationell standardisering och dess fördelar vad gäller främst jämförbarhet. Vårt intresse är riktat 
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mot vilka faktorer som påverkar länders attityder till att övergå till ramverket ISA. Tidigare litteratur 

tyder på att flera nationella kulturella skillnader kan ha en betydande roll (Ramanna & Sletten, 2009; 

Neidermeyer et al., 2012; Duhovnik, 2011; Köhler, 2009). 

 

Forskning visar att tendenser till harmonisering och antagande av internationella standarder skiljer sig 

mellan länder. Ramanna & Sletten (2009) har undersökt hur den politiska makten i ett land påverkar 

benägenheten att gå över till International Financial Reporting Standards (IFRS). Det visade sig att 

länder med större politisk inflytande hade en starkare tendens till motstånd mot IFRS än länder med 

mindre politisk inflytande. Forskning pekar även på en korrelation mellan landets antagande av IFRS, 

och antagandet från grannländer och andra länder med betydande politisk ställning. Det framgår tydligt 

av denna undersökning att standardisering av finansiella ramverk är starkt påverkad av kulturella 

karaktärsdrag. En undersökning av Neidermeyer et al. (2012) inom internationell standardisering visar 

också att kulturella faktorer påverkar hur tidigt en nation övergår till IFRS, antingen som den enda 

standarden eller vid sidan av den nationella. 

 

Combarros (2000) påstår att en harmonisering av finansiella ramverk behövs och detta är speciellt 

viktigt inom EU. Gemensamma regler är viktiga, då syftet med EU är att uppnå en enhetlig marknad, 

med människor och kapital som kan flytta fritt mellan gränser och med en enhetlig valuta (ibid.).  Detta 

ser vi som en av grundorsakerna till att EU har antagit ett nytt åttonde bolagsrättsligt direktiv om att 

revisorer inom unionen ska följa de internationella revisionsstandarderna som utarbetas av IAASB. 

Därmed gör vi ett antagande att EU-medlemskap är en viktig förklarande faktor för övergången till 

ISA. 

 

Ramanna & Sletten (2009) varnar för risken att länder kan associera IAASB och IFAC med EU på 

grund av EUs roll i utvecklingen av ISA. ISA drivs starkt som ett projekt inom EU och bär kraftiga 

avtryck inom unionen. Risken finns att ISA kan låsas fast i att framför allt bli en standard för EU 

genom att spridningen hämmas. Tidigare undersökningar inom finansiell standardisering av Brackney 

& Witmer (2005), Ding, Jeanjean & Stolowy (2005), Ciesielski (2007) och Norris (2007) visar att om 

en standardutvecklande institution är starkt associerad med EU kommer detta att ha en stor påverkan på 

antagandet av standarder. Den kulturella skillnaden mellan medlemmar i EU och övriga nationer har i 

studierna utpekats som det viktigaste hindret för spridning av ISA i övriga världen. För en systematisk 

http://www.ifac.org/IAASB/
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undersökning av ISA-spridningen är det därför av största betydelse att studera om EUs gräns mot 

omvärlden utgör en sådan viktig kulturell demarkationslinje. 

 

EUs roll i övergången till internationella standarder har redan tidigare diskuterats av Neidermeyer et al. 

(2012). De påstår att ekonomiska allianser har en tendens att bildas kring nationella kulturella 

överensstämmelser. Författarna förklarar att Europeiska unionen har gått igenom den kulturella 

migrationen som föregångare till IFRS, och att EU-länderna kännetecknas av kulturella likheter. De 

hänvisar till en studie av Hofstede (1980) där han delat in kulturen i fyra dimensioner. Hofstede (1980) 

definierar kulturen som en systematisk programmering av hjärnan och redovisar fyra kulturella 

dimensioner: individualism (mot kollektivism), förhållandet till makt, undvikande av osäkerhet, och 

maskulinitet (mot femininitet). Hofstede menar att de här faktorerna påverkar hur en människa 

bearbetar information (ibid.). Undersökningen av kulturella likheter mellan EU-länderna (Neidermeyer 

et al., 2012) omfattar endast 39 länder, vilket utgör en liten del av världens länder och är inte tillräckligt 

för att göra större generaliseringar (Bryman & Bell, 2013).  

 

Brooks (2009) undersöker begreppet nationell kultur och introducerar andra viktiga variabler som 

påverkar fenomenet än de som Hofstede presenterar: typ och storlek av den ekonomiska marknaden, 

politiska system, utbildning och lagstiftning. Vi finner därmed att det är viktigt att komplettera 

Hofstedes kulturella faktorer med andra variabler som utvidgar begreppet nationell kultur. 

 

I vårt arbete kommer vi också studera hur kulturella faktorer, kompletterade med sådana variabler som 

medlemskap i EU, BNP, gällande rättsliga system och orientering av den ekonomiska marknaden, 

påverkar antagandet av ISA. 

 

Standardisering inom revision är ett viktigt företagsekonomiskt ämne, vilket framgår av Leuz (2003) 

och Barth (2008). De har undersökt betydelsen av standardisering av finansiell rapportering för 

minskning av informationskostnader på företag. Dessa undersökningar visar att informationskostnader 

förknippade med användning av redovisningsregler minskar dramatiskt vid tillämpning av den typ av 

global standardisering som ISA utgör. Standardisering bidrar till att det framförallt blir billigare för 

företag att använda en uppsättning av globala standarder än att tillämpa flera lokala standarder. 

Föreliggande undersökning lämnar ett bidrag till redovisningslitteraturen, genom att undersöka den 

internationella spridningen av ISA-standarder. 
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1.3 Frågeställningar 

De huvudsakliga frågeställningarna i denna uppsats är: 

● Har kulturella egenskaper, EU-medlemskap, BNP, legalt system och orientering av den ekonomiska 

marknaden påverkan på länders benägenhet att anta ISA? 

● Finns det kulturella skillnader mellan EU- och icke-EU-länderna, som i sin tur påverkar antagandet 

av ISA? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att granska huruvida nationell kultur och EU-medlemskap påverkar 

länders benägenhet att anta ISA. Vi undersöker också om BNP, legalt system och orientering av den 

ekonomiska marknaden har påverkan på länders benägenhet att anta ISA. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vår studie har två viktiga begränsningar. Den första innebär att vår analys är beroende av att länderna 

har rapporterat de kulturella variablerna. De nationer som inte publicerat dessa data, har exkluderats 

från vår analys.  

 

 Den andra begränsningen, som vi har identifierat, är att den internationella övergången till ISA är långt 

ifrån fullbordad. Vi använder ett historiskt värde för de länder som redan antagit ISA, medan vi måste 

göra ett antagande för de nationer som ännu inte har ett konverteringsdatum.  
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2. Metod 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vilka metoder vi har använt oss av i vår studie. Vi går 

igenom vår forskningsfilosofi, teoretisk ansats samt undersökningsansats. I undersökningsansatsen 

belyser vi även studiens forskningsdesign. Kapitlet avslutas med en presentation av vår valda 

undersökningsmetod. 

 

2.1 Vad är metod? 

“Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur man 

ämnar behandla ämnet. Metoden påverkar och genomsyrar hela arbetet” (Ejvegård, 1996:29).  

 

2.2 Teoretisk ansats  

Deduktiv, induktiv och abduktiv är de vanligaste forskningsansatserna som finns att praktisera.  Dessa 

är olika sätt att resonera och dra slutsatser på (Jakobsson, 2011). Sättet att forska skiljer sig åt beroende 

på vilket synsätt man väljer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 

 

Vår studie är uppbyggd genom en deduktiv forskningsansats. Studien bygger på en teori som 

utgångspunkt. Vi uppnår kunskap genom att pröva teori och hypoteser mot empiriska data för att kunna 

göra generaliseringar. 

 

2.3 Undersökningsansats  

2.3.1 Typ av undersökning 

De flesta undersökningar klassificeras utifrån hur mycket kunskaper som finns inom ett visst 

problemområde innan undersökningen startar. Patel & Davidson (2011) definierar tre olika varianter. 

Explorativ innebär att det finns luckor i kunskapen och undersökningen kommer att vara utforskande. 

Då det finns en viss mängd kunskap inom området, är undersökningen deskriptiv. Vid en ännu mer 

omfattande kunskapsmängd blir undersökningen hypotesprövande.  

 

Vår studie är explorativ, då undersökningen inte genomförts tidigare. Den information som finns sedan 

tidigare är en likvärdig undersökning av spridningen av IFRS (Neidermeyer et al., 2012). Vi menar 

dock att detta inte är tillräcklig kunskap inom området, för att studien ska ses som deskriptiv eller 

hypotesprövande. Vår studie är ny och oprövad och därmed explorativ. En studie av det slaget syftar 

ofta till att nå kunskap, som kan vara en grund för vidare studier (Patel & Davidson, 2011). 
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2.3.2  Forskningsdesign 

En forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data. Detta avspeglar den struktur, som 

vägleder hur man använder sig av en viss metod i sin undersökning. Det påverkar även hur man 

analyserar de data som framkommer (Bryman & Bell, 2013). Beroende på studiens syfte kan man 

använda sig av en av fem grundläggande forskningsdesigner: experimentell, tvärsnitt, longitudinell, 

fallstudie och komparativ.  

 

Komparativ design innebär att man tillämpar mer eller mindre identiska metoder för ett studium av 

flera olika och kontrasterande fall (Hantrais, 1996). Ett uppenbart exempel på komparativ design är 

tvärkulturell forskning. Vid en tvärkulturell forskning studerar man specifika frågor i två eller flera 

länder. Avsikten är att jämföra hur dessa företeelser kommer till uttryck i olika sociokulturella miljöer 

(ibid.). Syftet med vår studie är att undersöka hur nationella kulturella faktorer påverkar benägenheten 

för att anta ISA. Vi ser därmed komparativ design i form av tvärkulturell forskning som en lämplig 

forskningsdesign för vår studie.  

 

2.4 Undersökningsmetod  

Kvantitativ metod betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Den kännetecknas 

av ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och empiri, där stor vikt läggs på teoriprövning 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Vi anser att våra tidigare val av positivistisk forskningsfilosofi, deduktiv ansats och insamling av 

numeriska sekundärdata resulterar i att vårt arbete bygger på den kvantitativa metoden.  
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3. Tidigare forskning 

I det tredje kapitlet presenteras begreppen ISA, kultur och nationell kultur. ISA förklaras med hjälp 

av information om revisionsstandarder samt betydelsen av internationalisering. Inom kulturdelen 

presenteras tre förklarande modeller och inom nationell kultur tas Hofstedes samt övriga faktorer 

upp. Våra två hypoteser formuleras utifrån teorin. 

 

3.1 International standards on auditing (ISA) 

3.1.1 Revisionsstandardernas roll 

Revisionsstandarder har flera viktiga syften. De definierar vad revision är, skapar enhetlighet, 

jämförbarhet och likformighet (Burns & Fogarty, 2010). Dessutom påverkar de revisorns beteende och 

som följd skapar de en förväntad revisionskvalité. Det finns många andra faktorer som påverkar 

revisorns beslut, såsom kultur, erfarenhet, utbildning och granskningar. Dock är det standarder som 

formar huvuddragen och sätter grunden till de bedömningar och det beteende som kännetecknar 

revisorns arbete. Effektiva revisionsstandarder tar hänsyn till revisorns komplexa omgivning och är 

utformade för att stödja professionella bedömningar utifrån denna miljö (ibid.). 

 

3.1.2 Revisionsstandarder på en global arena 

Smith, Sagafi-Nejad & Wang (2008) hävdar att den internationella marknaden gynnas av enhetliga 

redovisnings- och revisionsstandarder. Harmonisering av revisionsstandarder har potential att främja de 

ekonomiska aktiviteterna globalt. De underlättar revisorers arbete och som en följd bidrar till en 

minskning av direkta kostnader i multinationella företag. Fördelarna med ett globalt regelverk för 

revision är framförallt bättre jämförbarhet för både interna och externa intressenter och som en följd 

större flöde av utländska investeringar, lägre kapitalkostnader och effektivisering av resursallokeringen 

(ibid.). Enligt Mennicken (2008) är rollen för revisionsstandarder att utveckla internationell 

jämförbarhet och underlätta harmonisering av revisionsarbetet. Enligheten som internationella 

revisionsstandarder bidrar till motverkas alltid av nationella skillnader inom revisionsmetoder och 

processtrukturer (Barrett, Cooper & Jamal, 2005).  Andra faktorer som skapar nationella olikheter i 

revisionsarbete är bl.a. politiskt system, lagstiftning och ekonomiska intressen (Smith et al., 2008). 

 

3.1.3 Övergången till internationella revisionsstandarder 

Lindberg & Seifert (2011) betonar att ISA representerar genomskinliga, högkvalitativa 

revisionsstandarder som vinner mer och mer acceptans i hela världen. Smith et al. (2008) förklarar att 
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harmoniseringen av internationella revisionsstandarder inte har kommit så långt som harmoniseringen 

av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Dock används ISA i många länder och det finns 

tydliga indikatorer på att ISAs användning ökar snabbt i hela världen. Chinese Auditing Standards 

Board (CASB) och IAASB publicerade ett gemensamt uttalande i december 2005. Där indikerade 

CASB att den viktigaste anledningen till förslaget om kinesiska revisionsstandarder var att förbättra 

Kinas revisionssystem och accelerera dess överensstämmelse med ISA (ibid.). 

 

Enligt Burns & Fogarty (2010) används ISA internationellt på tre olika sätt: antagande, användning 

som bas för nationella standarders samt harmonisering. Antagandet innebär att regeringen specificerar 

vilka av IAASBs standarder som ska användas nationellt.  Användning av ISA som bas resulterar i att 

standarderna används med några nationella modifieringar. Några länder använder sig av harmonisering. 

Det innebär att regeringen tar hänsyn till ISA när de sätter sina egna standarder och försöker minimera 

skillnader. Detta resulterar i ”harmonisering”, vilken inte alltid innebär att dessa nationella standarder 

lyder ISA.  

.. 

Simunic, Ye & Zhang (2013) betonar att det är just ekonomiska drivkrafter, som stimulerar antagandet 

av ISA internationellt. De påstår även att det är viktigt att beakta ett gällande rättsligt system i 

respektive land före övergången till ISA.  Författarna redovisar att antagandet av internationella 

revisionsstandarder, som inte är anpassade till det nuvarande rättsliga systemet, kommer att kräva 

väsentliga förändringar av den rättsliga miljön för att kunna fungera effektivt. 

 

Ett omfattande gemensamt system för revisionsstandarder skulle vara mycket värdefullt för att öka 

jämförbarheten mellan länder, dock accepteras ISA olika runt om i världen. Då fördelarna med ett 

gemensamt ramverk är så uppenbara, menar vi att det finns bakomliggande orsaker till varför ISA i 

vissa fall både undviks och kritiseras. En tidigare undersökning, genomförd av Lin, Xiao & Tang 

(2008), visar att länder med liknande kulturella grunder är benägna att ha andra sociala likheter 

inklusive affärsverksamhet och finansiell rapportering. Flera tidigare studier inom ekonomi och finans 

visar att kulturen är en betydande faktor för olika institutioner (Greif, 1994; Landes, 2000; Stulz & 

Williamson, 2003). 

 

Papadaki (2005) nämner att det finns flera tidigare studier som undersökt skillnader i internationell 

finansiell rapportering och utifrån det visat att skillnaderna kan förklaras av två faktorer. Den första 

bygger på att skillnader i finansiell rapportering beror av kultur (Doupnik & Salter, 1995; Gray, 1988; 
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Jaggi, 1975; Perera, 1989; Salter & Niswander, 1995; Zarzeski, 1996). Den andra på skillnader i 

företagens styrsystem (Nobes, 1983; Nobes & Parker, 1998). Tidigare studier har använt Hofstedes 

kulturella variabler för att förklara skillnader i finansiell rapportering (Archambault & Archambault, 

2003; Arnold, Bernardib & Neidermeyer, 2001; Gray, 1988; Hussein, 1996; Perera, 1989; Williams, 

2004). Utifrån detta antar vi att Hofstedes kulturella dimensioner kan ha påverkan på antagandet av 

ISA i olika länder. 

 

Flera undersökningar inom företagsekonomi har fokuserat på andra faktorer än kultur för att förklara 

skillnader i redovisningspraxis (Papadaki, 2005). Studierna har haft sitt fokus på rättsväsendet (Hope 

2003; Jaggi & Low, 2000; Stulz & Williamson, 2003; Williams, 2004), ekonomisk utveckling och 

storleken på aktiemarknaden (Adhikari & Tondkar, 1992; Ahmed, 1995; Cooke & Wallace, 1990; 

Doupnik & Salter, 1995; Williams, 2004). Vi antar utifrån detta att det finns fler nationella kulturella 

faktorer än Hofstedes som kan ha påverkan på antagandet av ISA runt om i världen. 

 

3.2 Kultur 

Forskning av Neidermeyer et al. (2012) tyder på att kulturella egenskaper påverkar länders benägenhet för 

att övergå till internationella standarder för finansiell rapportering. Deras studie har funnit flera signifikanta 

samband mellan nationalkulturella skillnader och benägenheten för att anta IFRS som redovisningsstandard. 

Innan vi går över till beskrivningen av nationell kultur, finner vi det relevant för studien att förklara 

begreppet kultur som sådant, för att ge en större förståelse för hur detta påverkar individer och därmed även 

nationer. 

 

3.2.1 Vad är kultur? 

Kultur är ett stort och vitt begrepp, som är svårt att sätta fingret på. Två välkända definitioner av kultur 

är: 

”It is the collective programming of the mind which distinguishes the members of one 

group category of people from another” (Hofstede, 1991:5). 

 

“Culture is the shared tacit assumptions of a group that it has learned in coping with 

external tasks and dealing with internal relationships” (Schein, 1999:186). 

 

Rehman & Khan (2014) har hänvisat till ytterligare två definitioner. Den första är en av de tidigaste, av 

Tylor från 1871: 
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”The complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, custom and any other 

capabilities and habits acquired by a man as a member of society” (McCort & Malhotra 

1993:97, efter Rehman & Khan, 2014). 

 

“Enduring behaviors, ideas, attitudes, and traditions shared by a large group of people 

and transmitted from one generation to the next” (Myers, 2005:186, efter Rehman & 

Khan, 2014). 

 

Hofstede, Hofstede & Minkov (2011) beskriver kulturen som en mental programmering. Varje 

människa har ett unikt mönster av tankar, känslor och möjliga sätt att agera inom sig. Vår mentala 

programmering kommer av den sociala miljö, i vilken vi har vuxit upp och från vilken vi har hämtat 

våra livserfarenheter. Programmeringen börjar i familjen och fortsätter sedan i omgivningen, skolan, 

ungdomsgrupper, arbetsplatsen och samhället vi lever i. De här mentala programmen varierar lika 

mycket som de sociala miljöer som de utvecklas i. Hofstede et al. (2011)  pekar på att en vanlig term 

för den här mentala mjukvaran är kultur. 

 

Kultur ska alltid ses som ett kollektivt fenomen, då människor som lever eller har levt i samma sociala 

miljö har den gemensamt (ibid.). Kulturen utgörs därmed av det sociala spelets oskrivna regler. Det är 

snarare något man lär sig än något genetiskt. 

 

3.2.2 Tre nivåer i människans mentala programmering 

Hofstede et al. (2011) visar med pyramidmodellen i figur 3.2.2 att kultur bör särskiljas, både från den 

mänskliga naturen och från individens personlighet. 
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Figur 3.2.2 Tre nivåer i människans mentala programmering (Hofstede et al., 2011) 

 

Var gränserna går mellan natur och kultur, och kultur och personlighet är en fråga som flitigt diskuteras 

bland samhällsvetare, menar författarna. Den mänskliga naturen är det som alla människor har 

gemensamt, den universella nivån i vår mentala mjukvara. Det innebär till exempel: människans 

förmåga att känna rädsla, ilska, glädje, kärlek, skam, tala med andra. Vad människor gör med dessa 

känslor, hur de visar glädje eller rädsla, påverkas av kulturen (ibid.). 

 

Individens personlighet är däremot unik för varje person. Det är dennes unika personliga samling av 

mentala program som inte delas med någon annan människa. Personligheten, berättar författarna, är 

baserad på egenskaper som delvis är ärvda och bestäms av individens unika genuppsättning. De är 

också delvis inlärda. Inlärd betyder, enligt skribenterna, modifierade genom påverkan av den kollektiva 

programmeringen (kulturen) och av individens unika personliga erfarenheter (ibid.). 

 

3.2.3 Kulturnivåer 

Hofstede (1991) beskriver att alla människor tillhör olika grupper och kategorier. Människan bär 

undermedvetet på mentala föreställningar om hur man ska agera i de olika situationerna. Detta är olika 

nivåer av kultur, menar författaren (ibid.). 

 

Hofstede (1991:10) räknar upp ett antal exempel på kulturnivåer: 
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 Nationell nivå: kultur beror på vilket land man kommer ifrån. 

 Regional/etisk/religiös/språklig anknytning: då de flesta nationer består av olika regioner med 

etiska, religiösa och språkliga grupper. 

 Könsnivå: om man är född som man eller kvinna. 

 Generationsnivå: separerar morföräldrar från föräldrar och från barn. 

 Social klass: är förknippad med utbildning och med en människas yrke. 

 Organisationskultur: förknippas med anställda och deras föreställningar om företaget och hur 

det sköts. 

 

3.2.4 Lökdiagrammet 

Kulturella skillnader visar sig på olika sätt. Hofstede et al. (2011) beskriver en modell som täcker hela 

fenomenet. De publicerar fyra termer som tillsammans beskriver kulturella yttringar: symboler, hjältar, 

ritualer och värderingar. Termerna presenteras genom en visuell modell, i form av en lök i figur 3.2.4.  

 

 

Figur 3.2.4 Lökdiagrammet (Hofstede et al., 2011) 

 

Symboler beskrivs som ord, gester, bilder eller objekt som har en särskild innebörd för de som ingår i 

en viss kultur, men inte för andra. Detta kan te sig som ett språk, en jargong, kläder, flaggor, 

statussymboler etc. Nya symboler är lätta att utveckla och gamla försvinner. Det händer också att en 

kultur kopierar symboler från en annan. Det är på grund av detta som symboler hamnar i lökens yttersta 

skikt (ibid.). 
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Hjältar är personer, levande eller döda, påhittade eller verkliga, som innehar egenskaper som värderas 

högt inom en viss kultur. Dessa kan kallas för förebilder. I USA har Batman och Snobben fungerat som 

kulturella hjältar, och Frankrike har utsett Asterix till en hjälte. I mediesamhället som råder idag har 

yttre attribut blivit viktigare när en kultur utser sina hjältar (ibid.). 

 

Ritualer är så kallade kollektiva aktiviteter som egentligen inte är nödvändiga för att nå ett uppställt 

mål, men de anses socialt viktiga i en kultur. Ritualerna genomförs därmed för sin egen skull. De kan 

visa sig som sätt man hälsar på och visar respekt för andra, eller sociala och religiösa ceremonier 

(ibid.). 

 

Symboler, hjältar och ritualer hör samman som sedvänjor. Med detta menar författarna att de är synliga 

för en utomstående betraktare. Deras kulturella innebörd är emellertid osynlig och vikten ligger i hur de 

tolkas av de initierade (ibid.). 

 

Värderingar är känslor som är antingen positiva eller negativa och utgör kulturens kärna. Dessa 

kännetecknas som allmänna tendenser att föredra vissa förhållanden framför andra. De kan te sig som 

vad som anses ont/gott, smutsigt/rent, förbjudet/tillåtet inom kulturen (ibid.). 

 

3.3  Nationell kultur 

Vi har nu beskrivit kultur utifrån individens och samhällets perspektiv och kommer fortsatt att fokusera 

på kultur för hela nationer. Begreppet är av stor relevans för att skapa förståelse för de nationella 

kulturella skillnader som vi kommer att undersöka i vår studie, för att finna samband med ISA-

antagandet. 

 

3.3.1 Vad är nationell kultur? 

Hofstede & Hofstede (2005) beskriver fenomenet ”nationer” som ett nytt påhitt i människans historia. 

Nationer är politiska enheter som hela världen är uppdelad i. Genom ett pass ska man kunna se vilken 

nation en människa tillhör. Nationer bör enligt författarna inte likställas med samhällen. Historiskt sett 

är samhällen enhetligt utvecklade former av sociala organisationer. Lite hårdraget menar författarna att 

samhällen har en gemensam kultur, men inte nationer. Många nationer utgör helheter som vuxit fram 

genom historien, trots att de består av grupper som är olika och minoriteter som inte är väl integrerade. 

Inom nationer som har existerat en tid finns starka krafter som verkar för större gemenskap: ett 
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riksspråk som dominerar, ett nationellt försvar, en nationell representation i sportevenemang, produkter 

och tjänster (ibid.). 

 

Författarna skriver att dagens nationer inte är lika homogena internt som de isolerade samhällen som 

antropologer studerade, men den mentala programmeringen av medborgarna är till stor del likartad. En 

god anledning till att samla data från nationer är att forskning kring olika kulturer kan främja 

samarbetet mellan nationer, menar Hofstede & Hofstede (2005). Det förefaller därmed förnuftigt att 

fokusera på kulturella faktorer som både förenar och skiljer nationer åt (ibid.). 

 

Nobes & Parker (2006) har studerat skillnader i redovisningssystem mellan nationer. De påtalar att det 

råder osäkerhet om kulturella skillnader påverkar finansiell rapportering. De hävdar att kulturen snarare 

påverkar andra faktorer i samhället, såsom legalt system, och att detta påverkar den finansiella 

rapporteringen. Författarna hänvisar till Hofstedes forskning för att förklara faktorer som skapar olika 

kulturer (ibid.). 

 

3.3.2 Hofstedes kulturella dimensioner 

Geert Hofstedes teori används för att jämföra kulturella skillnader mellan olika nationer. Hofstede 

genomförde under slutet av 60-talet och början på 70-talet en av de mest omfattade studierna av hur 

värderingar påverkas av kultur. Urvalet bestod av över 100 000 anställda på IBM, från 50 länder (De 

Mooij, 2005). I sin teori delar Hofstede (1980) in kulturen i fyra dimensioner: individualism (mot 

kollektivism), förhållandet till makt, undvikande av osäkerhet, och maskulinitet (mot femininitet). 

 

3.3.2.1 Individualism (mot kollektivism) 

Den första dimensionen handlar om kontakten mellan individer och beskriver huruvida förbindelserna 

mellan människor i samhället är lösa eller fasta. Individualism (IDV) demonstrerar i vilken grad 

samhället uppmuntrar individuella eller kollektiva förhållanden (Hofstede, 1980). Några människor 

strävar efter mer frihet och bryr sig endast om sin kärnfamilj, medan kollektivister visar en hög grad av 

omtanke för en hel grupp istället för att bara se till sina personliga intressen (Hofstede, 2001). Enligt 

Hofstede (2001) beror nivån av individualism på sådana faktorer som utbildningsnivå, storlek, historia 

och kultur inom organisationen. Anställda förväntas arbeta rationellt enligt sina egna intressen i 

individualistiska arbetsmiljöer. I kollektivistiska kulturer anställs aldrig en individ, utan hellre en 

person som hör samman i en grupp. 
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Neidermeyer et al. (2012) har undersökt sambandet mellan individualism och antagandet av IFRS. De har 

visat att högre nivåer av individualism gör att antagandet fördröjs. Författarna menar att detta kan bero på 

att individer som är mer inriktade på sitt eget och sina närmaste än på samhället som helhet, tenderar att 

visa större försiktighet gentemot förändringar som känns obekanta och utformats av okända. De har inget 

behov av att känna tillhörighet med andra grupper (ibid.).   

 

3.3.2.2 Förhållandet till makt 

Den andra dimensionen beskriver hur samhället hanterar ojämlikhet. Förhållandet till makt (PD) 

demonstrerar i vilken utsträckning jämlikhet/ojämlikhet mellan individer är accepterade i ett samhälle 

(ibid.). Hofstede (2001) definierar detta som en nivå till vilken samhällets svagaste medlemmar 

accepterar att makten är ojämnt fördelat inom landet. Hög PD indikerar obalans av makt och 

ekonomiska förutsättningar mellan medlemmar i samhället, medan låg PD betonar vikten av en 

minimering av sådana skillnader. I de sistnämnda länderna har medborgare samma möjligheter och 

rättigheter. Kulturer med hög PD är ofta hierarkiskt uppbyggda och ledarens roll ses som eftersträvad 

och beundransvärd. Platta strukturer karakteriseras med låg PD och decentraliserad makt (Hofstede 

1991). 

 

Neidermeyer et al. (2012) har i deras studie visat att ett lågt PD gör att övergången till IFRS tar längre 

tid. Författarna menar att detta är ett tecken på att människor inom kulturen önskar kontroll över sitt 

eget öde. De vill därmed inte överlåta kontrollen att fastställa regler till en internationell organisation 

(ibid.). 

 

3.3.2.3 Undvikande av osäkerhet 

Undvikande av osäkerhet (UA) handlar om hur mycket osäkerhet och tvetydighet ett samhälle kan 

tolerera (Hofstede, 1980). Länder med högt UA index försöker minimera osäkra situationer. Dessa 

samhällen styrs av regler och de bygger upp sitt lagsystem för att minska tvetydighet. De är 

emotionella, aggressiva och säkerhetssökande (Jandt, 2006). Länder med lågt UA har mer tolerans mot 

den osäkra och har lätt att acceptera förändringar. Därmed har de inte samma behov av att kontrollera 

varje ovanlig situation. Detta ger samhället en chans att ta större risker. Sådana länder är oemotionella, 

mindre aggressiva och avslappnade (ibid.). 
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Neidermeyer et al. (2012) har visat att högre nivåer av UA gör att antagningen av IFRS fördröjs. Detta 

förklaras av att personer som ansvarar för adoptionsprocessen sannolikt har en önskan att få veta 

resultatet av ekonomiska beslut i förväg. De känner sig tryggare med att använda de finansiella regler 

som utformats i hemlandet (ibid.). 

 

3.3.2.4 Maskulinitet (mot femininet) 

Denna dimension (MAS) definierar hur stor skillnaden är mellan könen. Hofstede (1980) påstår att 

maskulina kulturer är de som kräver maximal skillnad mellan manliga och kvinnliga roller i samhället. 

I kulturer med låg MAS är gränserna mellan vad som är traditionellt manligt och kvinnligt utsuddade. 

Därmed kan ett land kallas maskulint eller feminint beroende på de dominerande värderingarna i 

samhället. Chefer i länder med hög MAS är konkurrensinriktade, bestämda och ambitiösa, medan 

chefer i feminina länder är intuitiva och söker gruppens konsensus innan beslut tas (Hofstede, 1991). 

 

Neidermeyer et al. (2012) redovisar att högre nivåer av MAS gör att övergången till IFRS tar längre tid. 

Författarna menar att detta beror på att maskulina länder har ett mindre behov av att känna 

grupptillhörighet. De föredrar inhemska system som är särskilt utformade utifrån deras egna behov (ibid.). 

 

3.3.3 Övriga faktorer som påverkar nationell kultur 

Brooks (2009) introducerar några andra viktiga variabler som påverkar nationell kultur: typ och storlek 

av den ekonomiska marknaden, ekonomiska allianser, politiska system, utbildning och lagstiftning. 

 

Vi har utifrån detta valt att definiera ytterligare fyra faktorer som vi finner har en stark koppling till 

nationell kultur och kompletterar Hofstedes kulturella faktorer. Dessa fyra är: EU-medlemskap, 

lagsystem, orientering av den ekonomiska marknaden (mikro/makro) samt BNP. 

 

3.3.3.1 EU-medlemskap 

Europeiska unionen är en ekonomisk och politisk allians, som har 28 medlemsländer (Europeiska 

unionen, 2015). EU har gått från att vara en ren ekonomisk union till att idag täcka alla områden. 

Unionen bygger på rättsstatsprincipen, som innebär att allt som sker bygger på överenskommelser 

mellan medlemsländerna. Avtalen inom EU är bindande och innehåller de mål som EU har för 

verksamhetsområdena. Medlemskapet genererar ett krav på konsoliderad finansiell rapportering, där 

börsnoterade företag är skyldiga att använda IFRS (ibid.). Det råder även krav på att revisorer ska följa 
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de internationella revisionsstandarderna i ISA som har antagits av kommissionen (Revisorsnämnden, 

2015). 

 

The European Commission (2009) har presenterat en genomgripande rapport för övergången till ISA 

för medlemsländerna. För revisionen inom EU innebär en gemensam standard att planering, 

genomförande och rapportering harmoniseras (Jansson, 2008). På grund av de många företagsskandaler 

som inträffat de senaste åren ser kommissionen direktivet som en kollektiv fördel, då kvaliteten på den 

lagstadgade revisionen inom EU väntas öka (The European Commission, 2009). De hävdar att ett 

antagande av ISA inom EU kommer att bidra till en hög trovärdighet och kvalitet på boksluten samt 

också leda till en större acceptans av EUs revisioner, både inom och utanför Europa. Detta skulle leda 

till betydande fördelar för företag, investerare och tillsynsmyndigheter. En stor fördel för företagen 

med användandet av en internationellt accepterad revisionsstandard är att det bör öka förtroendet från 

revisionsberättelsernas intressenter. Förtroendet kommer påverka intressentens beslut huruvida denne 

är villig att investera i företaget eller inte (ibid).  Fler tidigare undersökningar (Baker, Mikol & Quick, 

2001; Combarros, 2000; Van Der Plaats, 2000; Whittington, 2005) har argumenterat för införandet av 

ISA i EUs lagstiftning. 

 

Jansson (2008) har undersökt hur revisionen förändrats i Sverige efter införandet av ISA. Det framkom 

att revisionsarbetet blivit tydligare i och med en kraftigt utökad och detaljerad regelsamling. Författaren 

menar att detaljstyrningen hjälper revisorn att genomföra säkrare granskningar och därmed minska 

risken för felbedömningar (ibid.). Brackney & Witmer (2005) har undersökt EUs övergång till IFRS 

och hävdar att det är den största och mest komplexa redovisningskonvertering som skett i historien. 

Författaren menar att övergången påverkar 9000 företag inom EU, deras revisorer, nationella 

tillsynsmyndigheter, och alla parter som antingen investerar i eller finansierar dessa företag (ibid.). 

Övergången till finansiella ramverk inom EU har därmed en kraftig påverkan på företagen inom 

alliansen.  

 

Utifrån tidigare forskning anser vi att EU är en betydande faktor för övergången till ISA. Då vi tror att 

variabeln är av stor vikt för antagandet ser vi det av värde att undersöka om det finns ett samband 

mellan de länder som väljer att bli medlemmar i EU. Medlemskap i Europeiska unionen ger sådana 

fördelar som frihandel och fri möjlighet till anställning i alla dess länder.  Detta bidrar till en kulturell 

migration inom unionen. Lin et al. (2008) skriver om att länder som är mer benägna att handla med 
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varandra brukar ha liknande kulturella grunder. Även Neidermeyer et al. (2012) påstår att ekonomiska 

unioner har en tendens att byggas kring kulturella likheter. Därmed förväntar vi oss att värdena i 

Hofstedes kulturella dimensioner kommer att bli förknippade med medlemskapet i Europeiska unionen. 

 

Hypotes 1: Det finns kulturella skillnader mellan EU- och icke-EU-länder. 

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) är IFACs oberoende kommitté som 

sätter internationella revisionsstandarder (ISA). Ramanna & Sletten (2009) varnar för risken att länder kan 

associera IAASB och IFAC med EU. Tidigare undersökningar inom finansiell standardisering av 

Brackney & Witmer (2005), Ding et al. (2005), Ciesielski (2007) och Norris (2007) visar att om en 

standardutvecklande institution är starkt associerad med EU kommer detta att ha en stor påverkan på 

antagandet av standarder. Den kulturella skillnaden mellan medlemmar i EU och övriga nationer har i 

studierna utpekats som det viktigaste hindret mot spridning av ISA i övriga världen. För en systematisk 

undersökning av ISA-spridningen är det därför av största betydelse att studera huruvida EUs gräns mot 

omvärlden utgör en sådan viktig kulturell demarkationslinje. Vid validering av hypotes 1 kommer icke-

EU- länder att visa större motstånd mot ISA-antagandet. Detta kommer även att styrka vårt antagande 

om att EU-medlemskap har påverkan på processen av övergången till ISA i olika länder. 

 

3.3.3.2  Legalt system 

Nobes (1998) har studerat skillnader i finansiell rapportering beroende av kulturella faktorer. Legalt 

system är en av de undersökta variablerna. Forskaren syftar på att det är möjligt att dela in länder efter 

lagsystem, codified law eller common law system. Vidare påstås att detta har stor betydelse för 

reglerandet av landets redovisningssystem (ibid.). Tidigare litteratur har visat ett samband mellan 

länders legala system och dess principer för redovisning (Jaggi & Low, 2000; Hope, 2003). 

 

Codified law är synonymt med civil code law. Detta räknas som världens största lagsystem och 

härstammar från romarna (CIA, 2014).  Länder som praktiserar code law tenderar att ha fler 

kodifierade lagar, som reglerar en stor del av den mänskliga aktiviteten (Hoyle, Schaefer & Doupnik, 

2012). 

     

Common law är synonymt med English common law och har sitt ursprung från Storbritannien (CIA, 

2014). Common law hittar vi främst i de engelskspråkiga delarna av världen (Hoyle et al., 2012). Här 

skapas prejudikat genom domstolsbeslut som utvecklar en rättspraxis, vilka kompletterar lagarna. 
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Det här är ett sätt att dela in länder i två grupper, efter deras syn på lagar. Nobes (1998) skriver att det 

finns ett samband mellan det legala systemet och den finansiella rapporteringen. Hoyle et al. (2012) 

hävdar att länder med code law tenderar att ha en ganska allmän redovisningslagstiftning. Specifik 

redovisningspraxis beskrivs inte särskilt detaljerat, och vissa områden saknar direkt vägledning.  I 

common law länder är det vanligare med mer detaljerade redovisningsstandarder (ibid.). Tidigare 

forskning pekar på ett samband mellan länders legala system och principerna för finansiell 

rapportering. Vi antar utifrån detta att länders legala system har påverkan på övergången till ISA. 

 

3.3.3.3 Orientering av den ekonomiska marknaden (mikro/makro)  

Nobes (1983) har i figur 3.3.3.3 presenterat en modell som delar upp länder efter system för finansiell 

rapportering. 

 

 

 

Figur 3.3.3.3 Orientering av den ekonomiska marknaden (Nobes, 1983:7) 

 

Nationerna delas in i termerna mikro och makro, där mikro beskriver den anglosaxiska och makro den 

kontinentala europeiska modellen (Hoyle et al., 2012). Var och en av dessa är uppdelade i två klasser, 

som sedan ytterligare indelats i familjer (Doupnik & Salter, 1993).   

 



 

22 
 

De fyra underklasserna har specificerats av Mueller (1967). Gruppen mikro består av två underklasser: 

en med brittiskt inflytande och en med amerikanskt. Makroklassen indelas i en skattebaserad och en 

lagbaserad inriktning (Doupnik & Salter, 1993). 

 

Doupnik & Salter (1993) har studerat modellen för klassificering av redovisningssystem. 

Mikrogruppen visade sig omfatta de länder som är starkt influerade av utövare och andra icke 

lagstiftande organisationer för att utveckla redovisningsprinciper. I denna grupp ingår främst alla länder 

med historisk koppling till Storbritannien och USA. Makrogruppen består av länder som traditionellt 

förlitat sig på lagar för att lösa redovisningsfrågor. Hit hör alla så kallade kontinentaleuropeiska länder, 

och övriga länder vars lagar kommer från den här basen (ibid.). Vi ser uppdelningen av länderna efter 

redovisningssystem som väsentlig för vår studie. Utifrån tidigare forskning antar vi att detta kan ha 

påverkan på övergången till ISA. 

 

3.3.3.4 BNP (Bruttonationalprodukt) 

Bruttonationalprodukt är ett mått på det ekonomiska värdet av alla färdiga varor och tjänster som 

produceras inom ett lands gränser under ett år, inräknat all privat och offentlig konsumtion, offentliga 

utgifter, investeringar och export, minus import (Investopedia, 2015). BNP som variabel inom nationell 

kultur är för oss intressant, då den visar storleken på ländernas ekonomier. Tidigare studier har 

fokuserat på ekonomisk utveckling för att förklara skillnader i finansiell rapportering mellan länder 

(Adhikari & Tondkar, 1992; Ahmed, 1995; Cooke & Wallace, 1990; Doupnik & Salter, 1995; 

Williams, 2004). Detta är ett sätt att dela upp länderna i två grupper, en med stora och välutvecklade 

ekonomier och en med små och mindre utvecklade ekonomier. Vi gör antagandet att den här skillnaden 

kan ha påverkan på ländernas övergång till ISA. 

 

3.3.4 ISA och nationell kultur 

Med tanke på tidigare litteratur som vi har presenterat ovan anser vi att nationalkulturella skillnader 

påverkar acceptansen för ISA. Vi antar därmed att Hofstedes kulturella faktorer: individualism, 

maskulinitet, maktförhållande och undvikande av osäkerhet, har påverkan på övergången till ISA. Vi 

antar utifrån tidigare forskning att det finns ytterligare faktorer som påverkar övergången till ISA, 

nämligen: EU-medlemskap, legalt system, orientering av den ekonomiska marknaden samt BNP. 
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Hypotes 2: Kulturella faktorer, EU-medlemskap, legalt system, orientering av den ekonomiska 

marknaden och BNP påverkar ländernas benägenhet till att anta ISA. 

 

3.4 Kritik till Hofstedes teori 

Hofstedes teori har sina styrkor och svagheter. Hollensen (2011) påstår att en av de starka sidorna är att 

det finns ett stort urval på 116 000 respondenter. Trots att det empiriska materialet är över 30 år 

gammalt, har ingen studie sedan dess lyckats samla ihop lika mycket material. Dessutom har studiens 

urval kontrollerats i flera länder och kulturdimensionerna har detaljerat utarbetats för att kunna göra 

viktiga jämförelser av nationella kulturer. 

 

Dock poängterar författaren, att studien har ett antal svagheter. För det första har alla respondenter varit 

verksamma inom en och samma bransch, på ett och samma multinationella företag. Kritiker påstår 

därför att Hofstedes kulturella dimensioner kan vara påverkade av IBMs starka korporativa kultur 

(ibid.). 

 

Nästa svaga punkt av studien är att frågorna till respondenterna mest rör de anställdas arbetsrelaterade 

värderingar. Modellen kan därför antas vara olämplig för att jämföra hur kulturer påverkar i andra 

avseenden. 

 

För det tredje påstår Hollensen (2011) att när det gäller alla nationella och kulturella studier är det 

viktigt att komma ihåg att ”kultur” och ”nation” inte är synonymer. Nationella och kulturella gränser 

sammanfaller bara delvis och det kommer alltid att finnas kulturella skillnader i nästan alla nationer. 

Exempel på länder med sådan kulturell mångfald är Belgien, Spanien och USA. 

 

Chanchani & Theivanathampillai (2002) varnar för att Hofstedes studier utgår ifrån att kultur snarare är 

ett statiskt än ett dynamiskt fenomen. De är skeptiska mot ett sådant synsätt, med tanke på vår ständigt 

föränderliga värld. Hollensen (2011) betonar dock att trots svagheterna är Hofstedes studie den bästa i 

sitt område. Dahl (2004) och Sondergaard (1994) argumenterar för att Hofstede är den mest citerade 

forskaren inom tvärkulturell forskning. 
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3.5 Alternativa modeller 

Förutom Hofstedes modell av nationell kultur finns en del kompletterande modeller, som förklarar 

skillnaderna i finansiell rapportering.  Vi kommer i vår studie att utgå från Hofstede, dock vill vi 

presentera två supplement för att ge en bredare bild av begreppet. 

 

Gray (1988) har utarbetat en modell som förklarar skillnaderna i utvecklingen av redovisningssystem 

runt om världen. Forskaren har inspirerats av Hofstedes studier när han presenterat fyra kulturella 

dimensioner i sin modell. Förutom Hofstedes faktorer har Gray även introducerat andra variabler som 

förklarar varför finansiell rapportering skiljer sig åt i olika länder. Dessa variabler är: extern påverkan, 

miljöpåverkan, institutionell påverkan och redovisningsvärden. Gray (1988) har haft målet att knyta 

sina redovisningsvärden till Hofstedes kulturella definitioner. Utifrån detta har ett antal studier 

genomförts och stärkt validiteten av ett samband mellan de båda fenomenen (Belkaoui, 1989; Chow, 

Chau & Gray, 1995; Hussein, 1996; Perera, 1989; Perera & Mathews, 1990; MacArthur, 1996; Roberts 

& Salter, 1999). 

 

Nobes (1998) har reducerat Grays (1988) modell och istället för fem olika förklarande variabler har han 

introducerat två faktorer, som påverkar utvecklingen av redovisningssystem i olika länder. Dessa 

faktorer är: redovisningssystemens kultur och karaktär. 
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4. Empirisk metod  
I det här kapitlet inleder vi med en redovisning av tillvägagångssättet för insamling och bearbetning 

av data. Här följer en operationalisering, där de beroende och oberoende variablerna presenteras. 

Fortsatt beskriver vi analysmetoden och gör därefter en kritisk granskning av våra metoder för att 

kontrollera reliabilitet och validitet. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Svenning (2003) delar in data i två olika kategorier beroende på vilken typ av källor som används: 

primärdata eller sekundärdata. Jacobsen (2002) definierar sekundärdata som data insamlade av andra 

än undersökaren själv. 

 

I vår undersökning kommer vi att använda oss av sekundärdata som insamlats från Hofstedes studier 

(Hofstede, 1980) för PD, IDV, MAS, UA samt IFACs och Worldbank´s databaser1 för tid till 

antagande, benämnt DELAY. UNION har hämtats från Europeiska unionens officiella hemsida (2015). 

LEGAL har inhämtats från CIAs (2014) klassificering av Legal Systems. Data gällande BNP kommer 

från The World Bank (2015) och Landguiden (2015). För data kring MACRO har Nobes (1983; 2011) 

och Doupnik & Salters (1993) definitioner använts.  Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) samt 

Ghauri & Grönhaug (2010) är sekundärdata fördelaktiga på flera sätt, såsom: stor tillgänglighet, 

tidssparande och låga kostnader. De beskriver dock att det är viktigt att tänka på datas relevans, 

giltighet och tillförlitlighet. 

 

I den del som gäller mätning av kulturella dimensioner har data skapats av en allmänt accepterad 

forskare - Geert Hofstede. Urvalet kommer från 116 000 respondenter från över 50 länder. Doupnik & 

Salters (1993) och Nobes (2011) studier kompletterar varandra. Doupnik & Salter (1993) har 

presenterat en omfattande longitudinell forskning som sträcker sig från 1983 och baseras på Nobes 

(1983) studier. Deras forskning täcker 95 av världens länder. Våra övriga källor, CIA, Europeiska 

unionen, Worldbank, IFAC och Utrikespolitiska institutet, är alla statliga institutioner med omfattande 

databaser. 

 

 

                                                             
1 Det finns några få undantag, se sida 34. 
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Vi är medvetna om att nackdelen med sekundärdata är att datainsamlingen har gjorts med andra syften 

än vår och det kan leda till svårigheter vid anpassningen av data till vår egen studies behov (Bryman & 

Bell, 2013). Därmed är det väsentligt att ta hänsyn till denna nackdel genom en reliabilitets- och 

validitetsanalys som presenteras i punkt 4.4. 

 

4.2 Operationalisering 

Här kommer vi att beskriva de variabler som vi använt oss av och hur dessa har mätts. Bryman & Bell 

(2013) beskriver processen som en utformning av de begrepp som är av intresse för forskaren. Vid en 

operationalisering skapas ofta en så kallad operationell definition; en specificering av hur data kommer 

att samlas in och bearbetas (Jakobsson, 2011). 

 

I vår studie kommer vi att använda nio mätbara variabler. För båda hypoteserna är det en beroende och 

åtta oberoende variabler. Variabeln EU är beroende för hypotes 1 och oberoende för hypotes 2. Nedan 

beskriver vi varje variabel specifikt, för att förtydliga dess innebörd och vår mätstrategi. 

 

4.2.1 Beroende variabler 

En beroende variabel förändras då en oberoende variabel förändras. För vår hypotes 1 är denna variabel 

UNION. 

  

UNION: Det här är en kontrollvariabel som anger huruvida en nation är medlem i EU eller inte. 

Informationen har hämtats från Europeiska unionens officiella webbplats (2015). EU-medlemskap 

markeras med 1 och icke-medlemskap med 0. 

 

I hypotes 1, framtagen i kapitel tre, nämns att Hofstedes kulturella faktorer är förknippade med 

medlemskapet i Europeiska unionen. Detta innebär att när en eller flera av Hofstedes faktorer 

(oberoende variabler) förändras kommer detta att leda till en förändring av UNION (beroende 

variabel). 

 

För hypotes 2 är DELAY den beroende variabeln. 

 

DELAY: Handlar om tidpunkten för antagandet av ISA. Vi ser tidpunkten för övergången till ISA som 

mått på länders benägenhet till ISA-antagandet. Detta har beräknats för varje nation som skillnaden 
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mellan det år, då ISA introducerades, och det år, då landet antagit eller planerat att anta ISA. Vi 

använder år 2003 som utgångspunkt, då IAASB introducerade fulltext av ISA på deras hemsida 

(ICAEW, 2015). Enligt IFACs senaste rapport från 2012 om övergång till ISA i olika länder (IFAC, 

2012) visar alla länder med planerat datum för antagande avsikten att anta ISA senast 2015. För de 

länder som inte planerat att gå över till ISA enligt IFACs rapport, har vi antagit 2018. Den här 

variabeln blir därmed högre för de länder som är sena i sin adoption, och lägre för de som gått över till 

ISA tidigt. För de länder som, enligt IFACs rapport (ibid.), har antagit ISA utan ett exakt angivet år för 

antagandet, har vi använt oss av andra källor. Dessa länder är markerade i tabell 1 med hänvisning till 

den använda källan. 

 

Utifrån vårt påstående i hypotes 2 följer att förändringar i våra oberoende variabler: kulturella faktorer, 

BNP, legalt system, medlemskap i EU och orientering av den ekonomiska marknaden (mikro/makro), 

kommer att påverka den beroende variabeln DELAY. 

 

4.2.2 Oberoende variabler 

En oberoende variabel påverkar den beroende variabeln. I vårt arbete består dessa av de variabler som i 

tredje kapitlet presenterats som ”faktorer som visar kulturella skillnader mellan EU-länder och icke-

medlemmar” och ”faktorer som påverkar benägenheten för att anta ISA”. 

 

Totalt används fyra oberoende variabler för att pröva hypotes 1 (PD, IDV, MAS, UA).  Hypotes 2 

prövas utifrån åtta oberoende variabler (PD, IDV, MAS, UA, MACRO, LEGAL, UNION, BNP). 

Variabeln UNION agerar som beroende variabel i hypotes 1 och som oberoende i hypotes 2. 

 

Individualism (IDV) är ett mått på hur mycket samhället främjar individuella prestationer och lösa 

förbindelser, eller kollektiva insatser och nära relationer. Ett samhälle som värderar individualism högt, 

sätter individuella prestationer i första rummet, medan ett samhälle som inte rankar individualism högt, 

fokuserar mer på vikten av kollektiva bedrifter (Hofstede, 1998). 

 

Maktförhållande (PD) mäter graden av jämställdhet i samhället. I ett samhälle som har ett starkt 

förhållande till makt, är status viktigt och man skiljer på människor genom termer som förmögenhet 

och makt. Motsättningen till detta är ett samhälle där makt inte anses lika viktigt, där det råder färre 

ojämlikheter och där alla har samma möjligheter (Hofstede, 1998). 
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Undvikande av osäkerhet (UA) syftar på samhällets förmåga att hantera det som är okänt. Ett 

samhälle som i hög utsträckning undviker osäkerhet, har ett stort behov av att veta vad som kommer att 

hända i framtiden, medan ett samhälle med låg undvikandegrad inte har det behovet. Att undvika 

osäkerhet i hög utsträckning innebär generellt att samhället har fler lagar, medan det motsatta innebär 

ett mer öppet samhälle (Hofstede, 1998). 

 

Maskulinitet (MAS) är ett mått på traditionella maskulina drag i ett samhälle: kontroll, makt och 

prestation. I starkt maskulina samhällen finns det en signifikant skillnad mellan könen, medan det i mer 

feminina samhällen råder större fokus på varje individ och dess relationer till varandra (Hofstede, 

1998). 

 

Mått på Hofstedes variabler IDV, PD, UA och MAS är hämtade från The Hofstede Center (2015) och 

kan anta ett värde från 1 till 100. 

 

LEGAL handlar om ett lands legala system, vilket starkt påverkar den status som revisionsstandarder 

har inom landet. Vi har delat upp nationerna efter om de har civil code lagsystem eller common law. Vi 

ger den här variabeln värdet 1 för de länder vars lagsystem styrs av civil code law, och värde 0 för de 

som utövar common law.  

 

MACRO belyser ett lands finansiella system. Grupp MACRO (= 1) innehåller länder med den 

kontinentaleuropeiska modellen för redovisning. Övriga länder med den anglosaxiska 

redovisningsmodellen är kodade med 0.  

 

BNP (Gross Domestic Product) är ett mått på ländernas produktivitet, som på svenska kallas 

Bruttonationalprodukt. Denna variabel mäts i miljarder USD. 

 

4.3 Analysmetoder 

En analys av sekundärdata har samma för- och nackdelar som för användandet av sekundärdata. En 

extra svårighet uppstår vid sekundäranalysen, eftersom man måste ha kunskap om hur variablerna har 

kodats och olika aspekter kring hur data har organiserats av de ursprungliga datainsamlarna. 
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För att testa våra två hypoteser kommer vi att genomföra en statistisk databearbetning enligt följande 

steg: 

 

4.3.1 Korrelationsanalys 

Vi inleder med en korrelationsanalys. Korrelation är ett mått på graden av linjärt samband mellan två 

eller flera variabler (Jakobsson, 2011). I vårt fall undersöker vi korrelationen mellan två variabler, 

vilket innebär att vi använder Pearsons produkt-moment korrelation. Vi ställer varje enskild variabel 

mot alla de övriga, i tur och ordning. Här görs ingen skillnad mellan beroende och oberoende variabler. 

 

Då första momentet är genomfört får vi en korrelationskoefficient.  Koefficienten anger styrkan i 

sambandet (ibid.). Värdet “ +1 “ innebär en perfekt positiv korrelation, “ -1 “  en perfekt negativ 

korrelation och “0 “ innebär att variablerna är perfekt oberoende. Vi har även tagit fram ett p-värde för 

varje undersökt samband för att se om det råder statistisk signifikans. En signifikant korrelation visar 

att det råder ett samband mellan variabler, vilket ger stöd åt våra hypoteser. Exempelvis innebär en 

positiv signifikans att en ökning av en variabel ger en ökning i en annan.  

 

En korrelationsanalys är en lämplig inledning för vår studie, eftersom den studerar om det finns ett 

samband mellan variablerna och agerar som preliminärt stöd för hypoteserna. 

 

4.3.2  Multikollinearitet 

När två eller fler av de förklarande variablerna är korrelerade med varandra uppstår vissa problem med 

modellen. Detta fenomen kallas för multikollinearitet (Gujarati, 2002). Enligt Greene (2003) brukar 

multikollinearitet orsaka följande problem: 

● små förändringar i datamaterialet ger stora svängningar i de skattade parametrarna; 

● koefficienter har höga standardfel och låg signifikans även om de tillsammans utgör en 

signifikant variabel och regressionens förklaringsgrad är hög; 

● koefficienter har ”fel” tecken och osannolika värden. 

 

Ett sätt att undersöka om en variabel har problem med multikollinearitet är att genomföra ett så kallat 

VIF-test (Variance Inflation Factor). Indikationer för multikollinearitet är om samtliga VIF-värden i 

testet överstiger 2,5 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 
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4.3.3 Deskriptiv statistik 

Data analyseras vidare med deskriptiv statistik för att ge underlag till prövning av hypotes 1 och detta 

redovisas i en tabell. Hela urvalet delas upp i två grupper beroende på värdet som den beroende 

variabeln UNION antar (0 eller 1). Den första gruppen representerar median, medelvärde, 

standardavvikelse, minimum och maximum av Hofstedes variabler för icke EU-medlemmar 

(UNION=0). Den andra gruppen visar samma värden för EU-medlemmar (UNION =1). Vi kommer 

även att presentera sammanfattningen för hela urvalet. 

 

4.3.4 T-test 

För att testa hypotes 1 kommer vi att genomföra ett T-test av medelvärdesskillnader. Enligt Djurfeldt et 

al. (2003) används T-test för att testa om ett uppmätt medelvärde kan antas vara draget ifrån en 

population med ett visst medelvärde, eller om ett uppmätt medelvärde skiljer sig tillräckligt från ett 

förväntat medelvärde. 

 

Vi kommer att testa om medelvärdena på Hofstedes variabler skiljer sig mellan de länder som är 

medlemmar i EU och de som är inte är medlemmar. T-testet kommer att undersöka om skillnader i 

medelvärdet är signifikanta genom hypotesprövning: 

H0= medelvärdena är identiska, 

H1= medelvärdena är inte identiska. 

Om H0 kan förkastas finns signifikanta skillnader i medelvärdena och vår Hypotes 1 får stöd 

(Andersson, Jorner & Ågren, 2007). 

 

4.3.5 Logistisk regression 

För att testa hypotes 1 vidare använder vi logistisk regression.  En logistisk regression mäter 

sannolikheten att den beroende variabeln antar värdet 1 utifrån de oberoende variablerna. Den här 

metoden är bra att använda när den beroende variabeln är kategorisk, då det i en linjär 

regressionsanalys är en förutsättning att den beroende variabeln är kontinuerlig (Edling & Hedström, 

2003). Detta passar för prövning av hypotes 1, då den beroende variabeln UNION enbart kan anta två 

värden: 0- icke medlem och 1- medlem. 
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Användandet av logistisk regression gör även att skattningarna i regressionskoefficienterna blir mer 

effektiva. Logistisk regression tillåter ett samband som är icke-linjärt mellan variablerna, vilket en 

linjär regression inte tillåter (ibid.). 

 

Vi kommer att titta närmare på oddskvot, som vi får med hjälp av logistisk regression.  Oddskvot 

innebär risken att vara i en grupp dividerat med risken att inte vara med. En oddskvot högre än 1 

innebär att en ökning av den variabeln ökar chansen att vara med i EU, mer än det ökar risken att inte 

vara med i EU. 

 

Det som bland annat mäts i vår analys är förklaringsgraden R2, vilken talar om hur stor andel den totala 

variationen i beroendevariabeln som kan förklaras av de beroende variablerna i modellen (Lovås, 

2004). R2 kan anta värden mellan 0 till 1. Vidare kommer även en klassificeringstabell att presenteras 

och jämföras med en naiv tabell, för att kunna uppskatta värdet av vår logistiska modell. 

 

4.3.6 Multipel regressionsanalys 

Eftersom hypotes 2 involverar en beroende variabel DELAY, som inte är kategorisk, och mer än två 

oberoende variabler, har vi valt att genomföra en multipel regressionsanalys. Detta innebär att 

sambandet mäts mellan samtliga berörda faktorer i förhållande till tidpunkten för antagandet av ISA 

(De Veaux, Velleman & Bock, 2012). 

Förklaringsgrad av modellen mäts i R2, som är ett mått mellan 0 och 1, där högre tal visar på en högre 

förklaringsgrad. Analysen mäter även den statistiska signifikansen genom ett t-test, vilket anger p-

värdet för variabelns förklaringsgrad, och ett F-test, som uttrycker graden av förklarad varians i relation 

till graden av felvarians (Bryman & Bell, 2013). 

4.4 Undersökningens kvalitet 

Inom kvantitativ företagsekonomisk forskning finns två viktiga kvalitetskrav som vi kommer att 

använda för ytterligare granskning (Bryman & Bell, 2013). Dessa är validitet och reliabilitet. Validitet 

innebär mätinstrumentens förmåga att mäta det som ska mätas. Reliabilitet innebär att mätningen ska 

ge tillförlitliga och stabila resultat. 
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4.4.1 Validitet 

Målet med vår studie är att undersöka om nationalkulturella faktorer påverkar ländernas benägenhet för att 

anta ISA. För att få fram detta har vi använt statistiska metoder. Korrelations- och regressionsanalys är 

vanliga och lämpliga varianter av statistisk analys för att söka samband mellan data, beskriver Eriksson 

& Wiedersheim-Paul (2006). Korrelationskoefficienten uttrycker styrkan i det linjära variabel-

sambandet och en regressionsmodell försöker specificera sambandets utseende. Vi menar att dessa 

databearbetningsmetoder är lämpliga för undersökningens mål. 

 

Vi har genomfört de mätningar vi publicerade i syftet med lyckat resultat, då vi har kunnat dra 

slutsatser utifrån dessa.  Vi mäter det som vi har tänkt mäta i studien, vilket påverkar validiteten 

positivt. 

 

4.4.2 Reliabilitet 

Vi har använt oss av sekundärdata som empiriskt material för vår studie. Här är det viktigt att resonera 

kring huruvida materialet kan anses objektivt. Forskarens egna värderingar är viktiga att studera 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 

 

Då vi har samlat in sekundära data, finns ingen risk för att våra egna värderingar har påverkat 

datamängden. Hofstedes faktorer, LEGAL, MACRO, DELAY, UNION samt BNP är i sig objektiva 

variabler som vi hämtat från allmänt erkända källor. Exempelvis är en nations BNP inget man som 

forskare kan vinkla. Det vi däremot har kunnat påverka är urvalet av variabler. Vi är medvetna om att 

resultaten kunde ha blivit annorlunda om vi hade valt fler eller annorlunda variabler. De nio variabler 

som vi har valt är välkända och allmänt accepterade vilket ökar reliabilitet i studien. 

 

Vi har tidigare nämnt att det finns begränsningar i undersökningen, genom att de länder som inte 

rapporterat alla variabler, har exkluderats. Skulle undersökningen göras igen vid ett senare tillfälle, kan 

fler länder ha rapporterat samtliga mätvärden. Urvalet blir därmed större och resultatet kan till viss del 

förändras. Detsamma gäller begränsningen med vilket år antagandet av ISA sker. Om undersökningen 

upprepas kan fler länder ha gjort sin adoption, och det finns risk att tidpunkten avviker från den som 

antagits. Även detta påverkar resultatet, och reliabiliteten kan därmed ifrågasättas. 
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5. Resultat 

I följande kapitel kommer vi att presentera en datauppsättning med våra variabler. Vi fortsätter med 

en korrelationsanalys av alla variabler. Sedan använder vi oss av deskriptiv statistik, t-test och 

logistisk regression för att testa hypotes 1. Hypotes 2 prövas genom multipel regression. 

 

5.1 Datauppsättning och namn på variabler 

De länder som inkluderats i vår studie är de som har alla variabler rapporterade. Detta då vi behöver 

information för alla variabler för att kunna genomföra studien. För de länder som har antagit ISA enligt 

IFACs rapport (IFAC, 2012) utan ett exakt angivet år för antagandet, har vi använt oss av andra källor. 

Dessa länder är markerade i tabell 1 med hänvisning till den använda källan. 

 

Tabell 1 Datauppsättning och namn på variabler, egen. 

Countries Adoption DELAY PD IDV MAS UA LEGAL MACRO UNION 

BNP, 

i md 

USD 

Argentina 2015 12 49 46 56 86  1 1 0 609,9 

Australia 2010 7 36 90 61 51 0 0 0 1 560  

Austria 2018 15 11 55 79 70  1 1 0 428,3 

Belgium 2015 12 65 75 54 94 1 1 1 524,8 

Brazil 2015 12 69 38 49 76 1 1 0 2 246  

Bulgaria1 2008 5 70 30 40 85  1 1 1 54,48 

Canada 2010 7 39 80 52 48 0 0 0 1 827  

Chile2 2012 9 63 23 28 86  1 1 0 277,2 

China 2010 7 80 20 66 30 1 1 0 9 240  

Colombia 2018 15 67 13 64 80  1 1 0 378,4 

Costa Rica3 2005 2 35 15 21 86  1 1 0 49,62 

Czech 2004 1 57 58 57 74 1 1 1  
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Republic 208,8 

Denmark4 2010 7 18 74 16 23 1 1 1 335,9 

Dominican 

Republic 2004 1 65 30 65 45 1 1 0 

 

61,16 

Egypt 2015 12  70 25 45 80  1 1 0 272 

Fiji 2015 12 78 14 46 48 0 0 0 3,855 

Finland 2006 3 33 63 26 59 1 1 1 267,3 

France 2006 3 68 71 43 86 1 1 1 2 806  

Germany 2006 3 35 67 66 65 1 1 1 3 730  

Greece 2015 12 60 35 57 100 1 1 1 242,2 

Hong Kong 2003 0 68 25 57 29 0 0 0 274 

Hungary5 2004 1 46 80 88 82 1 1 1 133,4 

India 2012 9 77 48 56 40 0 0 0 1 877  

Iran 2018 15 58 41 43 59 0 1 0 368,9 

Ireland 2004 1 28 70 68 35 0 0 1 232,1 

Israel 2008 5 13 54 47 81  0 0 0 290,6 

Italy 2009 6 50 76 70 75 1 1 1 2 149  

Jamaica6 2003 0 45 39 68 13  0 0 0 14,36 

Japan 2018 15 54 46 95 92 1 1 0 4 920  

Luxemburg 2004 1 40 60 50 70  1 0 1 60,13 

Malaysia 2010 7 100 26 50 36  0 0 0 313,2 

Malta7 2005 2 56 59 47 96  0 0 1 9,642 

Mexico 2012 9 81 30 69 82  1 1 0 1 261  

Namibia 2003 0  65 30 40  45  1 0 0 13,11 
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Netherlands8 2008 5 38 80 14 53 1 0 1 853,5 

New Zealand 2005 2 22 79 58 49 0 0 0 185,8 

Nigeria 2008 5  80  30  60  55  0 0 0 521,8 

Norway 2006 3 31 69 8 50 0 1 0 512,6 

Panama 2005 2 95 11 44 86  1 1 0 42,65 

Peru 2018 15 64 16 42 87  1 0 0 202,3 

Philippines9 2003 0 94 32 64 44 0 0 0 272,1 

Poland10 2007 4 68 60 64 93 1 1 1 525,9 

Portugal 2007 4 63 27 31 99 1 1 1 227,3 

Romania11 2008 5 90 30 42 90  1 1 1 189,6 

Russia 2015 12 93 39 36 95  1 1 0 2 097 

Saudi Arabia 2018 15 95 25 60 80 1 1 0 748,4 

Singapore 2012 9 74 20 48 8 0 0 0 297,9 

Slovakia12 2004 1 100 52 100 51 1 1 1 97,71 

South Africa 2005 2 49 65 63 49 0 0 0 350,6 

Spain13 2014 11 57 51 42 86 1 1 1 1 393 

Sri Lanka14 2014 11 80 35 10 45 0 0 0 67,18 

Sweden15 2011 8 31 71 5 29 1 1 1 579,7 

Switzerland16 2010 7 34 68 70 58 1 1 0 685,4 

Thailand17 2012 9 64 20 34 64 1 1 0 387,3 

Trinidad and 

Tobago 2003 0 47 16 58 55  0 0 0 

 

24,64 

United Arab 

Emirates 2007 4 90 25 50 80 1 1 0 

 

402,3 
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United 

Kingdom 2004 1 35 89 66 35 0 0 1 

 

2 678 

United States 2018 15 40 91 62 46 0 0 0 16 770 

Venezuela 2015 12 81 12 73 76  1 1 0 438,3 

Zambia 2008 5  60  35  40  50  0 0 0 26,82 

  

1) The World Bank A (2008)  

2) The World Bank B (2004)  

3)    The World Bank C (2012) 

4)    IFAC  A (2013)    

5)     The World Bank D (2004) 

6)     ICAJ (2015)  

7)     IAS Plus A (2014)  

8)     IAS Plus B (2014)  

9)     IAS Plus C (2001)  

10) The World Bank E (2005)  

11)  The World Bank F (2003)  

12) Ministry of Finance of the Slovak Republic (2005)  

13) Baker Tilly España (2013)  

14)  Casrilanka (2015)  

15) Revisorsnämnden A (2015)  

16)  FAOA (2011)  

17) MSNA LTD (2014)  

  

http://www.ifac.org/sites/default/files/compliance-assessment/part_3/201310%20Denmark%20FSR.pdf
http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/europe/malta
http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/europe/netherlands
http://www.iasplus.com/en/othernews/philippines/philippines-auditing-standards-and-practices-council-aspc
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706/revisorsnamndens_internationella_arbete.html
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5.2 Korrelationsanalys 

Vi genomför en korrelationsanalys för att undersöka hur stark relationen är mellan alla ovanstående 

variabler. Vi tar även fram ett p-värde för att se att det finns en statistisk signifikans. En signifikant 

korrelation mellan de oberoende och de beroende variablerna ger indikationer på acceptans av våra 

hypoteser. 

 

Tabell 2.1 Pearson´s korrelation för beroende samt oberoende variabler, egen. 

  PD IDV MS UA LEGAL MACRO UNION BNP 

PD 1               

IDV -0,633*** 1             

MS 0,115 0,078 1           

UA 0,170 -0,150 0,043 1         

LEGAL 0,127 -0,148 -0,003 0,567*** 1       

MACRO 0,124 -0,119 0,011 0,530*** 0,791*** 1     

UNION -0,195 0,473*** -0,059 0,216* 0,341** 0,243* 1   

BNP -0,067 0,272** 0,200 -0,112 -0,051 -0,023 -0,089 1 

DELAY 0,133 -0,180 -0,016 0,273** 0,190 0,258** -0,303** 0,271** 

*- signifikans med p<0,100 

**-signifikans med p<0,050 

***-signifikans med p<0,001 

  

Tabell 2.2 P-värden, egen. 

  PD IDV MAS UA LEGAL MACRO UNION BNP 

PD p= ---               

IDV p=0,000 p= ---             

MS p=0,380 p=0,555 p= ---           
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UA p=0,194 p=0,254 p=0,742 p= ---         

LEGAL p=0,335 p=0,270 p=0,983 p=0,000 p= ---       

MACRO p=0,347 p=0,364 p=0,935 p=0,000 p=0,000 p= ---     

UNION p=0,135 p=0,000 p=0,653 p=0,097 p=0,008 p=0,062 p= ---   

BNP p=0,611 p=0,036 p=0,125 p=0,393 p=0,699 p=0,863 p=0,500   

DELAY p=0,310 p=0,169 p=0,901 p=0,035 p=0,146 p=0,047 p=0,019 p=0,036 

 

Power distance (PD) och Individualism (IDV) uppvisar en stark negativ korrelation som är signifikant 

på p<0,001 nivån. Det är inga fler av Hofstedes mått som visar upp en signifikant korrelation till 

varandra. LEGAL visar en stark positiv korrelation med Uncertainty avoidance (UA) på p<0,001 

nivån. MACRO visar signifikans på p<0,001 nivån gentemot Uncertainty avoidance (UA) och LEGAL. 

BNP och Hofstedes Individualism (IDV) uppvisar en signifikant positiv korrelation på p<0,05 nivån. 

 

DELAY och UNION är de variablerna som visar flest samband med övriga variabler. På p<0,001 nivån 

visar UNION en positiv korrelation med Individualism (IDV). På p<0,05 nivån finns en signifikans 

gentemot LEGAL. På p<0,1 nivån visar UNION en signifikant positiv korrelation med både 

Uncertainty avoidance (UA) och MACRO. DELAY visar positiv signifikant korrelation på p<0,05 

nivån med UA, MACRO, BNP. UNION och DELAY visar en negativ signifikant korrelation (p<0,05) 

med varandra. 

 

Vi är medvetna om att p<0,05 ses som en standardnivå för vad som kan anses vara en statistisk 

signifikant korrelation (Jakobsson, 2011). Vi väljer dock att följa Neidermeyer et al. (2012) i deras 

struktur genom att redovisa tre olika nivåer av signifikans: <0,1, <0,05 samt <0,001. Den 

signifikansnivå som uppvisar den svagaste signifikansen är <0,1 och den starkaste är <0,001. 

 

Korrelationsanalysen, grundad på tabell 2.1, visar indikationer på ett visst stöd för våra hypoteser 1 och 

2. Hypotes 1 får stöd eftersom det visas en signifikant korrelation mellan benägenhet att bli en EU-

medlem och två Hofstedes kulturella faktorer (IDV och UA). Hypotes 2 får stöd utifrån en stark 

signifikans med fyra (Undvikande av osäkerhet, MACRO, UNION, BNP) av de åtta oberoende 

variablerna. 
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Då tabell 2.1 visar signifikanta korrelationer mellan de oberoende variablerna kan detta indikera på risk 

för multikollinearitet i materialet (Andersson et al., 2007). Djurfeldt et al. (2003) påtalar att 

korrelationer som är över 0,8 och 0,9 signalerar ett problem med kolliniaritet. Vi anser att den enstaka 

korrelationen mellan Hofstedes variabler PD och IDV inte är tillräckligt stark (-0,633) för att kunna 

orsaka mätproblem vid prövning av hypotes 1. Dock kommer vi ändå att genomföra en vidare analys 

av Variancy Inflation Factor (VIF) före prövning av hypotes 1, för att kunna utesluta sådana samband i 

underlaget. 

 

Däremot förväntar vi oss en stark multikollinearitet mellan de oberoende variablerna, som anses ha 

påverkan på vår beroende variabel DELAY. Detta då tabell 2.1 visar multipel korrelation av variabler 

UNION, IDV, LEGAL, UA med övriga variabler, vilket innebär ett starkt mätproblem för hypotes 2. 

Vi är medvetna om detta möjliga problem och kommer även att uppskatta dess svårighet med hjälp av 

VIF vid prövning av hypotes 2. 

 

5.3 Hypotes 1: Det finns kulturella skillnader mellan EU- och icke-EU-länder 

Innan vi börjar pröva hypotes 1 kommer vi att kontrollera att det inte uppstår multikollinearitet mellan 

våra oberoende variabler. Därmed genomför vi en “Variance Inflation Factor” test (VIF- test) och 

eftersträvar att få så låga värden som möjligt. Om VIF-testet visar värden högre eller lika med 10 

innebär detta mycket hög multikollinearitet i analysen (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006). 

 

Tabell 3 Multicollinearity statistics, egen. 

Statistics PD IDV MS UA 

R² 0,432 0,426 0,052 0,033 

Tolerance 0,568 0,574 0,948 0,967 

VIF 1,761 1,741 1,055 1,034 

  

Djurfeldt et al. (2003) påstår att det inte finns några indikationer för multikollinearitet om samtliga 

VIF-värden understiger 2,5, som i vårt fall. Det högsta VIF-värdet är 1,761 (PD), vilket innebär att vi 

kan gå över till prövning av hypotes 1. 
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5.3.1  Beskrivande statistik av Hofstedes mått mot EU-medlemskap 

Tabell 4 visar en beskrivande statistik för Hofstedes variabler. Detta presenteras uppdelat i tre grupper: 

för hela undersökningen, för EU medlemmar och för icke-medlemmar. 

Beskrivande statistik används för att ge en bättre bild av de variabler som ingår i prövning av hypotes 

1. I tabellen nedan visas medianen, medelvärdet, standardavvikelsen samt minimum- och 

maximumvärdet för Hofstedes fyra variabler: IDV, MAS, PD, UA. 

 

Tabell 4 Beskrivande statistik av Hofstedes mått mot EU-medlemskap, egen. 

Full Sample IDV MAS PD UA 

Medelvärde 45,90 51,38 58,73 63,67 

Median 40,00 53,00 61,50 64,50 

Standardavvikelse 23,42 19,68 22,64 23,31 

Minimum 11,00 5,00 11,00 8,00 

Maximum 91,00 100,00 100,00 100,00 

 

EU=0 IDV MAS PD UA 

Medelvärde 37,85 52,23 61,95 60 

Median 30 56 65 55 

Standardavvikelse 22,22 17,46 23,29 22,11 

Minimum 11 8 11 8 

Maximum 91 95 100 95 

 

EU=1 IDV MAS PD UA 

Medelvärde 60,86 49,81 52,76 70,48 

Median 63 50 56 75 

Standardavvikelse 17,84 23,65 20,6 24,47 

Minimum 27 5 18 23 

Maximum 89 100 100 100 

  

Individualism (IDV) visar sig ha ett minimumvärde lika med 11 och ett maximumvärde lika med 91 

för icke EU-medlemmar och 27 respektive 89 för EU-medlemmar. Standardavvikelsen i IDV för icke-
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medlemmar (22,22) är större än för medlemmar (17,84), vilket visar att det är större spridning av detta 

mått mellan de olika icke EU-länderna. Medelvärdet är 37,85 hos icke-medlemmar och 60,86 hos 

medlemmar. Medianen ligger på 30 och 63 hos icke-medlemmar respektive medlemmar. 

 

Maskulinitet (MAS) visar sig ha ett minimumvärde lika med 8 och ett maximumvärde lika med 95 för 

icke EU-medlemmar och 5 respektive 100 för EU-medlemmar. Standardavvikelsen i MAS för icke-

medlemmar (17,46) är mindre än för medlemmar (23,65), vilket visar att det är större spridning av detta 

mått mellan de olika EU-länderna. Medelvärdet är 52,23 hos icke-medlemmar och 49,81 hos 

medlemmar. Medianen ligger på 56 och 50 hos icke-medlemmar respektive medlemmar. 

 

Maktförhållande (PD) visar sig ha ett minimumvärde lika med 11 och ett maximumvärde lika med 

100 för icke EU-medlemmar och 18 respektive 100 för EU-medlemmar. Standardavvikelsen i PD för 

icke-medlemmar (23,29) är större än för medlemmar (20,6), vilket visar att det är större spridning av 

detta mått mellan de olika icke EU-länderna. Medelvärdet är 61,95 hos icke-medlemmar och 52,76 hos 

medlemmar. Medianen ligger på 65 och 56 hos icke-medlemmar respektive medlemmar. 

 

Undvikande av osäkerhet (UA) visar sig ha ett minimumvärde lika med 8 och ett maximumvärde lika 

med 95 för icke EU-medlemmar och 23 respektive 100 för EU-medlemmar. Standardavvikelsen i UA 

för icke-medlemmar (22,11) är mindre än för medlemmar (24,47), vilket visar att det är större spridning 

av detta mått mellan de olika EU-länderna. Medelvärdet är 60 hos icke-medlemmar och 70,48 hos 

medlemmar. Medianen ligger på 55 och 75 hos icke-medlemmar respektive medlemmar. 

 

5.3.2 T-test 

I tabell 5 genomför vi ett T-test för att pröva hypotes 1: Det finns kulturella skillnader mellan EU- och 

icke-EU-länder. 

 

Till att börja med har vi gjort antaganden om riktning för variablerna för icke-medlemmar. De här 

hypotiserade antagandena har vi gjort utifrån tabell 2. Variabel UNION visade signifikant positiv 

korrelation med IDV och UA. Utifrån detta har vi antagit att nivåerna för IDV och UA är lägre för 

icke-medlemmar. Motsatt antar vi högre nivåer av PD och MAS. För dessa variabler visades en svag 

negativ korrelation utan signifikans med EU-medlemskap i tabell 2. T-testet visar en skillnad i 

medelvärde i Hofstedes variabler för icke-medlemmar och medlemmar. Utifrån detta har vi fått fram ett 
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one-tailed p-value, för att se huruvida våra hypotiserade antaganden uppvisar en statistisk signifikant 

korrelation. 

 

Tabell 5 T-test för skillnaden mellan EU-medlemskapet, egen. 

  IDV MAS PD UA 

Hypotiserad inriktning för icke EU-medlemmar Lägre Högre Högre Lägre 

Skillnad i medelvärde -23,01 2,42 9,19 -10,48 

One-tailed p-value <0,001 0,3414 0,0613 0,0551 

Är H1 bekräftad? Ja Nej Ja Ja 

  

För IDV uppvisas ett lägre medelvärde för icke-medlemmar. Hypotesen är bekräftad på p<0,001 nivån. 

Här visas därmed en stark signifikans. Vårt antagande för MAS var ett högre värde för icke-

medlemmar. Vår hypotes förkastas, då p>0,1. PD uppvisar ett högre medelvärde hos icke-medlemmar. 

Riktningen på hypotesen stämmer. Här syns en signifikans på p<0,1 nivån. Detsamma gäller för UA: 

icke-medlemmar har ett lägre medelvärde, i enlighet med vår hypotes. Den statistiska signifikansen 

bekräftas på p<0,1 nivån. 

 

T-testet visar att det finns signifikanta skillnader i Hofstedes variabler mellan EU-medlemmar och icke 

EU-medlemmar (variabler IDV, PD, UA), vilket stödjer vår hypotes 1. 

 

5.3.3 Logistisk regression 

För att få mer stöd för hypotes 1 skapar vi en logistisk regression. Med hjälp av logistisk regression 

undersöker vi om det finns ett statistiskt signifikant samband mellan Hofstedes variabler och EU-

medlemskap. Vi konstruerar en modell som undersöker sannolikheten för att ett land är medlem i EU 

genom att använda Hofstedes fyra variabler. För detta har ekvation (1) skapats. 

 

(1) In (odds ratio that EU=1) = b0 + b1IDV + b2PD + b3UA + b4MAS  

  

Beräkningen av ekvation (1) redovisas i tabell 6. 
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Tabell 6 Klassificeringsmodell för medlemskap i Europeiska unionen, egen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Panel A finner vi att den logistiska modellen förklarar approximativt 45 % av variationen i EU-

medlemskap (Pseudo R2 = 0,451). Modellen är signifikant på p<0,001 nivån, vilken är den starkaste 

signifikansen enligt våra uppsatta nivåer. Vad gäller de enskilda variablerna i modellen, så visar IDV 

och UA en signifikans. IDV är signifikant på p<0,001 nivån och UA på p<0,05 nivån. I båda fallen 

anses signifikansen hög. PD och MAS är inte signifikanta i modellen.  

 

Enligt vår undersökning uppvisar PD, IDV och UA oddskvoter > 1. Detta visar att högre nivåer av 

dessa variabler ökar chansen att vara medlem i EU. MAS har en oddskvot < 1. En lägre nivå av MAS 

ökar därmed chansen att en nation är medlem i EU. Resultaten på oddskvoterna kan jämföras med våra 

hypoteser i tabell 2, då vi antog riktningen av variablerna för icke-medlemmar. Vi antog lägre nivåer 

för IDV och UA, vilket stämmer med oddskvoterna. För MAS var vårt antagande en högre nivå för 

Panel A: Logistic estimation 

  Coefficient 

Standard 

Error Z-statistik p-value Odds Ratio 

Constant -8,6383 2,857 -3,0235 0,0025   

PD 0,0258 0,0218 1,181 0,2376 1,0261 

IDV 0,0899 0,0268 3,3497 0,0008 1,094 

MAS -0,0268 0,0179 -1,4969 0,1344 0,9735 

UA 0,0518 0,0206 2,5083 0,0121 1,0532 

Antal observationer 60 

Log likelihood -26,1507 

LR chi2 25,392 

Prob>chi2 <0,001 

Pseudo R2 0,451 

Panel B: Classification tabel 

  Icke EU-medlem 

EU-

medlem Totalt 

Förutsagt som icke EU-medlem 33 6 39 

Förutsagt som EU-medlem 9 12 21 

Totalt 42 18 60 

Korrekt klassificering: 

Vår modell 75% 

Naiv modell 70% 
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icke-medlemmar, som också stämmer med oddskvoten. PD antog vi däremot skulle vara högre för 

icke-medlemmar, vilket inte bekräftas av oddskvoten. 

 

IDV och UA uppvisar en oddskvot som är signifikant på uppställda nivåer, samstämmigt med 

hypotiserad riktning. Vi hävdar därför stöd för hypotes 1. 

 

I Panel B finner vi klassificeringstabellen. Denna visar hur många länder i vår studie som klassificeras 

korrekt utifrån de resultat vi fått. Av de länder som är förutsedda som icke-medlemmar visar sig 33 av 

dem stå utanför EU och 6 vara medlemmar. För de nationer som är förutsedda EU-medlemmar, är 9 

icke-medlemmar och 12 medlemmar. Klassificeringstabellen placerar 45 nationer korrekt (33 + 12). 

Detta ger en korrekthet på 75 % (45/60). Neidermeyer et al. (2012) påstår att en klassificeringsmodell 

endast är värdefull om den kan förutsäga medlemskap i EU mer exakt än en naiv modell. En naiv 

modell ger en lägre grad av korrekthet, 70 % (42/60). 

 

Resultat av hypotes 1: 

De erhållna resultaten stödjer vårt antagande i hypotes 1, att det råder kulturella 

skillnader mellan EU-länder och icke-medlemmar. 

 

5.4 Hypotes 2: Kulturella faktorer, EU-medlemskap, legalt system, orientering av den 

ekonomiska marknaden och BNP påverkar ländernas benägenhet till att anta ISA.   

Vår andra hypotes antar att benägenheten för att anta ISA påverkas av kulturella faktorer, EU-

medlemskap, legalt system, orientering av den ekonomiska marknaden och BNP. Prövningen illustreras 

i ekvation (2), som visas i avsnitt 5.4.2. 

 

5.4.1 Multikollinearitet 

Som vi har påpekat tidigare i punkt 5.2 förväntar vi oss ett mätproblem. Vi antar ett problem med 

multikollinearitet då vi ska pröva hypotes 2.  För att tydliggöra problemet utför vi en VIF-analys för de 

beroende variablerna. Tabell 7 redovisar VIF för varje enskild variabel. 
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Tabell 7 Multicollinearity statistics, egen. 

Statistic PD IDV MAS UA LEGAL MACRO UNION BNP 

R² 0,466 0,658 0,094 0,360 0,695 0,638 0,477 0,198 

Tolerance 0,534 0,342 0,906 0,640 0,305 0,362 0,523 0,802 

VIF 1,872 2,926 1,104 1,563 3,274 2,759 1,913 1,246 

  

Om VIF testet visar värden högre eller lika med 10 påvisar detta mycket hög multikollinearitet i 

analysen (Hair et al., 2006). Enligt Djurfeldt et al. (2003) finns det indikationer för multikollinearitet 

om samtliga VIF-värden överstiger 2,5. De värden som överstiger 2,5 är 2,926 (IDV), 3,274 (LEGAL) 

och 2,759 (MACRO), vilket utgör 37,5% av alla variablerna. Därmed anser vi att multikollinearitet inte 

är nog allvarligt att den ska kunna orsaka signifikanta mätproblem, vid prövning av hypotes 2. 

 

5.4.2 Multipel regressionsanalys 

Vi kommer att använda multipel regression för att testa hypotes 2.  Denna typ av regression används 

vid undersökning av en beroende variabel när det finns flera förklaringsvariabler (Lovås, 2004). 

(2) DELAY = b0 + b1IDV + b2PD + b3UA + b4MAS + b5MACRO + b6LEGAL + b7UNION + 

b8BNP+e  
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Tabell 8 Multiple regression results, egen. 

 Koefficient Standard error t-statistik p-värde 

PD 0,034688 0,156244 0,22201 0,82519 

IDV 0,040336 0,195313 0,20652 0,837209 

MAS -0,119444 0,11998 -0,99553 0,324177 

UA 0,277591 0,142766 1,94438 0,057375 

LEGAL 0,043768 0,206628 0,21182 0,833091 

MACRO 0,185593 0,18966 0,97856 0,332418 

UNION -0,416379 0,157931 -2,63646 0,011074 

BNP 0,28674 0,127475 2,24937 0,028835 

Antal fall: 

 
60 

F-test 

 
3,2113 

R2 0,335 

  

 

Figur 5.4.2 DELAY och de oberoende variablerna, egen. 
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Diagrammet i figur 5.4.2 demonstrerar sambandet mellan de oberoende variablerna och DELAY enligt 

multipel regressionsanalys. 

 

Baserat på tabell 8 kan vi utläsa att DELAY visar en positiv signifikans på p<0,1 nivån med Hofstedes 

UA. Resultatet indikerar att högre nivåer av UA har samband med ett senare antagande av ISA. Detta 

bekräftar de resultat vi har fått tidigare i vår korrelationsanalys. 

 

Sambandet mellan DELAY och UNION visar en negativ statistisk signifikans på p<0,05 nivån. En 

nation som inte är medlem i EU förväntas ha en längre adoptionsprocess än medlemsländerna. Ett 

liknande samband visades tidigare i korrelationsanalysen. 

 

BNP och DELAY visar en positiv signifikans på p<0,05 nivån. Ett högre BNP påverkar DELAY 

positivt. Adoptionsprocessen blir längre för de nationer med högre BNP. Även här är resultatet 

samstämmigt med korrelationsanalysen. 

 

För övriga variabler, PD, IDV, MAS, LEGAL och MACRO uppvisas ingen statistisk signifikans 

gentemot DELAY. 

 

Enligt det erhållna värde är det 33,5% av DELAY som kan förklaras med hjälp av de använda 

variablerna. F-test har ett värde på 3,2113, vilket uttrycker graden av förklarad varians i relation till 

graden av felvarians. 

 

Resultat av hypotes 2: 

Den genomförda analysen leder till att hypotes 2 har antydan till acceptans i den del som 

gäller övriga faktorer än Hofstedes, nämligen medlemskapet i EU och BNP. Vårt 

antagande om påverkan av Hofstedes kulturella faktorer på antagandet av ISA saknar 

empiriskt stöd, då sambandet enbart visades med en variabel, UA, med signifikans nivå 

p<0,1. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi studiens resultat. Vi belyser undersökningens begränsningar och 

empiriska nytta. Vår studie avrundas med att vi ger förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

6.1 Diskussion av resultat  

Vi har med denna undersökning inom ämnet internationell företagsekonomisk standardisering studerat 

processen av övergången till ISA runt om i världen. Undersökningar av Köhler (2009), Leuz (2003), 

Barth (2008) och Duhovnik (2011) visar att antagandet av ISA kommer att innebära betydande 

företagsekonomiska fördelar. Dessa fördelar inkluderar en ökad genomskinlighet, förbättrad 

jämförbarhet och som en följd, större utländska investeringar. Undersökningarna (Leuz, 2003; Barth, 

2008) visar även att informationskostnader förknippade med användning av redovisningsregler minskar 

dramatiskt genom den typ av global standardisering som ISA utgör. 

 

IAASB introducerade ISA i fulltext 2003 (ICAEW, 2015), dock har processen av ISA-antagandet varit 

relativt långsam och det finns fortfarande många länder som inte antagit ISA fullt ut. Vi har utgått från 

tidigare litteratur och antagit att motståndet till ISA kan förklaras av två skäl. 

 

Det första skälet är att ISA anses vara ett EU-projekt som är starkt utformat efter EU-länder (Ramanna 

& Sletten, 2009; Brackney & Witmer, 2005). Studierna pekar på risken att ISA kan låsas fast i att bara 

bli en standard för EU och inte spridas till övriga länder. Den kulturella skillnaden mellan medlemmar i 

EU och övriga länder har i studierna utpekats som det viktigaste hindret mot spridning av ISA i världen 

(Brackney & Witmer, 2005; Ding et al., 2005; Ciesielski, 2007; Norris, 2007). Vi har därmed 

genomfört en förundersökning av huruvida EUs gräns mot omvärlden utgör en sådan viktig kulturell 

skiljelinje. Detta har en stor betydelse på spridningen av ISA, för om sambandet kan bevisas kommer 

icke-medlemmar visa större motstånd mot ISA-antagandet. 

 

Tidigare litteratur tyder på att det andra möjliga skället som förklarar svårigheter i spridningen av ISA 

är kulturella faktorer, kompletterade med sådana kontrollvariabler som medlemskap i EU, BNP, 

gällande rättsliga system och orientering av den ekonomiska marknaden (Ramanna & Sletten, 2009; 

Neidermeyer et al., 2012; Duhovnik, 2011; Köhler, 2009; Brooks, 2009). 
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Vi har utgått från tidigare forskning av Neidermeyer et al. (2012), med ett urval på 39 länder. 

Författarna har studerat påverkan av kulturella faktorer på landets beslut att bli medlem i Europeiska 

unionen och på tidpunkten för antagandet av IFRS. Vi har med vår undersökning utvidgad den 

befintliga litteraturen på två sätt. För det första har vi samlat sekundärdata om 60 olika länder för att 

studera om det finns kulturella skillnader mellan EU och icke EU-länder. För det andra har vi bidragit 

till redovisningslitteraturen, genom att vara den första studien att undersöka den internationella 

spridningen av ISA-standarder genom påverkan av kulturella faktorer, EU, legalt system, orienteringen 

av ekonomiska marknaden samt BNP. Brist på liknande studier inom ämnet internationell 

standardisering har redan tidigare påpekats av Wallace & Gernon (1991). 

 

Vår undersökning har visat tydliga resultat av att det finns kulturella skillnader mellan EU- och övriga 

länder. Enligt de genomförda statistiska analyserna kännetecknas EU-medlemsländer av högre nivåer 

av individualism och undvikande av osäkerhet. Detta innebär att EU-länder föredrar rationalitet, 

säkerhet, stabilitet och förutsägbarhet. Inom den finansiella branschen kan alla dessa krav uppfyllas 

genom antagande av ISA, som enligt Lindberg & Seifert (2011) är genomskinliga och högkvalitativa 

revisionsstandarder. ISA medför enhetlighet, jämförbarhet och likformighet (Burns & Fogarty, 2010), 

vilket innebär större säkerhet och förutsägbarhet för användare av finansiella rapporter och stämmer 

bra överens med kulturella värderingar inom EU.  Våra egna resultat bekräftas ytterligare genom 

tidigare forskning av Neidermeyer et al. (2012) som empiriskt har visat att det råder väsentliga 

kulturella skillnader mellan EU- och övriga länder.  

 

EUs rådande roll i ISA-utvecklingen sätter en stark prägel på de internationella revisionsstandarderna 

genom att skapa en tydlig association med unionen (Brackney & Witmer, 2005; Ding et al., 2005; 

Ciesielski, 2007; Norris, 2007). Detta kan vara avskräckande för de länder vars kulturella värderingar 

skiljer sig väsentligt jämfört med EU-medlemmar och innebära att den finansiella standarden möts med 

skepticism (Ramanna & Sletten, 2009). Vår förundersökning visar därmed att EUs gräns mot 

omvärlden utgör en viktig kulturell skiljelinje, vilket, med stöd av Brackneys & Witmers (2005) 

tidigare studie, innebär att icke-medlemmar kommer att visa större motstånd mot ISA-antagandet. 

Detta medför en stor risk att ISA kan låsas fast i att bara bli en standard för EU genom att inte få bred 

acceptans hos icke EU-medlemmar.   

 



 

50 
 

Europeiska unionen bygger på rättsstatsprincipen, som innebär att allt som sker bygger på 

överenskommelser mellan medlemsländerna. Avtalen inom EU är bindande och innehåller de mål som 

EU har för verksamhetsområdena (Europeiska unionen, 2015). Ett av dessa mål har varit övergången 

till International Standards on Auditing (ISA) som EU har antagit i det åttonde bolagsrättsliga direktiv. 

Ett resultat av detta direktiv är att det är många av EU:s länder som idag följer den internationella 

revisionsstandarden fullt ut. Med tanke på direktivet och vår tidigare förundersökning har vi antagit att 

den Europeiska unionen har en viktig roll för övergången till ISA. Vi har i vår studie bekräftat detta 

antagande empiriskt. Vår statistiska analys har visat att länder som inte är medlemmar i EU förväntas 

ha en längre adoptionsprocess än medlemsländerna, vilket kan förklaras med att Europeiska unionen 

påverkar medlemsländerna att följa finansiella ramverk. Vårt resultat skiljer sig från vad Neidermeyer 

et al. (2012) redovisar, då de inte har funnit samband mellan EU-medlemskap och antagandet av IFRS. 

Detta menar vi kan förklaras av att spridningen av IFRS kommit längre än antagandet av ISA i världen 

(Smith et al., 2008). IFRS kan därmed ha hunnit längre i sin spridning utanför Europeiska unionen än 

vad ISA gjort. 

 

Tidigare litteratur har bevisat ett samband mellan länders legala system och dess principer för 

redovisning (Jaggi & Low, 2000; Hope, 2003). Neidermeyer et al. (2012) har i deras undersökning 

funnit en koppling mellan antagandet av IFRS och länders legala system. Simunic et al. (2013) 

resonerar i samma riktning och påstår att det är viktigt att beakta gällande rättsliga system i respektive 

land före övergången till ISA.  Författarna menar att antagandet av internationella revisionsstandarder 

som inte är anpassade till det nuvarande rättsliga systemet, kommer att kräva väsentliga förändringar av 

den rättsliga miljön, vilket påverkar övergången till ISA. Vi har undersökt sambandet mellan 

antagandet av ISA och landets rättsliga system utifrån Nobes (1998) klassifikation. Vi har inte hittat 

något signifikant samband där. Vår klassifikation delar upp länder i två grupper beroende på om de 

använder common law eller civil code law. De förstnämnda länderna karakteriseras av mer detaljerade 

redovisningsstandarder, medan de andra saknar direkt vägledning för vissa redovisningsområden 

(Hoyle et al., 2012). Andra klassificeringar av rättsliga system är möjliga och kan ge andra resultat vid 

analysen. 

 

Tidigare studier har fokuserat på ekonomisk utveckling, vilket kan uttryckas i BNP-mått, för att 

förklara skillnader i finansiell rapportering mellan länder (Adhikari & Tondkar, 1992; Ahmed, 1995; 

Cooke & Wallace, 1990; Doupnik & Salter, 1995; Williams, 2004). I vår studie har vi bevisat att 
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landets BNP har påverkan på processen av ISA-antagandet. Adoptionsprocessen är längre för nationer 

med högre BNP.  

 

Ramanna & Sletten (2009) konstaterar ett liknande samband med antagandet av IFRS. De betonar att 

mer kraftfulla länder visar större motstånd gentemot IFRS, då de är mindre villiga att ge upp deras 

inhemska regelverk för ett internationellt organ. Världens tre största ekonomier, sett till BNP, är USA, 

Kina och Japan. Kina antog ISA sju år efter att ISA introducerades i fulltext, vilket är relativt sent. 

USA och Japan har ännu inte satt upp något datum när de planerar sitt antagande. Bland de länder som 

har antagit ISA direkt efter introduceringen finns små ekonomier som Jamaica, Namibia samt Trinidad 

och Tobago. Detta tyder på att det för större ekonomier är en mer komplicerad och tidskrävande 

process att övergå till ett internationellt ramverk för revision.  

 

Enligt Ramanna & Sletten (2009) visar mäktigare ekonomier en större självsäkerhet kring sina egna 

standarder, då de ogärna byter ut den inhemska för en internationellt utvecklad. De flesta större 

ekonomierna har redan väletablerade finansiella standarder. Det är därmed mindre sannolikt att de vill 

ådra sig kostnader för en internationell standard som inte tillgodoser behoven hos företagen i landet i 

samma utsträckning (ibid.). Vi anser att detta talar för att mindre ekonomier saknar denna självsäkerhet 

och känner ett större behov att anta en internationellt accepterad standard, därmed övergår de tidigare 

till ISA än de större ekonomierna.  

 

Vi har inkluderat orienteringen av den ekonomiska marknaden enligt Doupnik & Salters (1993) modell 

i vår analys av faktorer som påverkar antagandet av ISA. Utifrån denna aspekt uppdelas länderna i två 

grupper: med den anglosaxiska redovisningsmodellen och den kontinentaleuropeiska modellen. Vi har 

antagit att typ av redovisningsmodell kan ha en naturlig påverkan på övergången till ISA mot bakgrund 

av en undersökning gjord av Neidermeyer et al. (2012). Vår analys visar inget signifikant samband 

mellan orienteringen av den ekonomiska marknaden och övergången till ISA. 

 

Smith et al. (2008) hävdar att den internationella marknaden gynnas av enhetliga redovisnings- och 

revisionsstandarder. Harmonisering av revisionsstandarder har potential att främja de ekonomiska 

aktiviteterna globalt. Dock motverkas alltid internationella revisionsstandarder av kulturnationella 

skillnader inom revisionsmetoder och processtrukturer (Barrett et al., 2005). Vi har därför antagit att 

Hofstedes kulturella faktorer har en påverkan på hur tidigt ett land övergår till ISA. Den genomförda 



 

52 
 

analysen visar att vårt antagande saknar empiriskt stöd. Vårt resultat stödjer ett uttalande från Nobes & 

Parker (2006) där de hävdar att det är osäkert huruvida kulturella skillnader har påverkan på finansiell 

rapportering. De hävdar snarare att kulturen påverkar övriga faktorer, i vårt fall EU-medlemskap, som i 

sin tur påverkar den finansiella rapporteringen.  

 

6.2 Studiens empiriska nytta 

 

Standardisering inom revision är ett viktigt företagsekonomiskt ämne (Leuz, 2003; Barth, 2008). De 

tidigare studierna bevisar att informationskostnader på företag förknippade med användning av 

redovisningsregler minskar dramatiskt vid tillämpning av ISA. Standardisering bidrar till att det 

framförallt blir billigare för företag att använda en uppsättning av globala standarder än att tillämpa 

flera lokala standarder. Vårt arbete lämnar ett unikt bidrag till redovisningslitteraturen, genom att vara 

den första studien att undersöka den internationella spridningen av ISA-standarder. Vår undersökning 

visar att det råder kulturella skillnader mellan EU-länder och övriga länder. De kulturella skillnaderna 

påverkar antagandet av ISA, då icke-medlemmar visar större motstånd. Medlemskap i EU har därmed, 

tillsammans med BNP, påverkan på processen av ISA-antagandet. 

 

Den del av vår studie som omfattar undersökning av kulturella skillnader mellan EU- och icke EU-

länder har studerats tidigare av Neidermeyer et al. (2012), dock med mindre urval-endast 39 länder. Vi 

har därmed utvidgat den tidigare litteraturen inom företagsekonomi genom att undersöka 60 länder. 

Vi anser att vårt arbete kan bidra till den fortsatta utvecklingen av ISA på den internationella arenan, 

där våra resultat kan fungera som ett hjälpmedel för den fortsatta utformningen av standarden. De 

samband som vi har funnit kan hjälpa till att anpassa ISA för att få ytterligare användare. 

 

6.3 Kritik av studien 

 

 
Vår studie innefattar två komplexa fenomen: antagande av ISA och EU-medlemskap. Med detta menas 

att det finns en mängd olika variabler som kan ha en påverkan på våra undersökta fenomen. Ett 

exempel på en sådan faktor kan vara ett lands ledare. Ledaren har specifika värderingar som påverkar 

besluten som tas, och detta förändras den dag landet byter ledare. Ett annat exempel är storleken på 

migration inom ett land, vilket påverkar landets kulturella värderingar. Vi är medvetna om att resultaten 
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kunde ha blivit annorlunda om vi hade valt fler eller annorlunda variabler. De nio variabler som vi har 

valt är välkända och allmänt accepterade vilket ökar tillförlitligheten i studien. 

 

För att kunna genomföra vår studie var vi tvungna att exkludera de länder som inte hade en eller flera 

variabler rapporterade. Vårt urval innehåller därmed 60 länder. Totalt finns ungefär 195 länder, 

beroende på vad man definierar som ett land (FN-förbundet, 2014). Bryman & Bell (2013) belyser 

vikten av försiktighet med generalisering av resultatet. Urvalet bör vara så representativt som möjligt 

för att resultaten inte ska vara unika för gruppen. Det är viktigt att vara medveten om att det kan vara 

en viss typ av länder som rapporterat alla variabler, och en viss typ av länder som saknar variabler. Ett 

sådant faktum skulle innebära att resultatet inte kan generaliseras för hela världen, utan enbart för det 

specifika urvalet. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Studiens komplexitet gör att det finns möjligheter att göra större fördjupningar med fler och annorlunda 

mätvariabler. De kulturella variablerna kan fördjupas ytterligare med Hofstedes komplement till de fyra 

traditionella: Long Term Orientation vs Short Term Normative Orientation samt Indulgence vs 

Restraint (The Hofstede Centre, 2015). Den förstnämnda behandlar hur man ser på det förflutna och på 

framtiden, huruvida man gärna håller fast vid traditioner eller om man har en mer pragmatisk 

inställning. Den andra variabeln handlar om ifall samhället tillåter ett uppfyllande av mänskliga behov 

som att njuta av livet, eller om det råder en återhållsamhet och kontroll av dessa behov genom strikta 

sociala normer (ibid.). Vid en sådan studie kan sedan paralleller dras mellan den och resultaten av vår 

studie.  

 

Det vore även intressant med ytterligare studier av kulturell påverkan på internationella finansiella 

ramverk, för att se om de resultaten följer de tidigare eller tar en annan riktning. Det är ett område som 

är relativt outforskat och det finns därmed stora möjligheter att bidra med viktiga komplement till 

redovisningslitteraturen. 
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7. Slutsats 

 
Därmed har vi besvarat studiens frågor: 

● Har kulturella egenskaper, EU-medlemskap, BNP, legalt system och orientering av den ekonomiska 

marknaden påverkan på länders benägenhet att anta ISA? 

● Finns det kulturella skillnader mellan EU- och icke-EU-länderna, som i sin tur påverkar antagandet 

av ISA? 

Vår undersökning visar att EU-medlemskap underlättar övergången till ISA. De bevisade kulturella 

skillnaderna mellan EU- och övriga länder förklarar att icke EU-medlemmar visar större motstånd mot 

ISA-antagandet. BNPs storlek verkar negativt på processen av övergången till ISA, där större 

ekonomier överlag behöver längre tid på sig för att gå över till internationella revisionsstandarder. 
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