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Sammandrag 

Syftet med studien är att undersöka hur företagsförvärv påverkar ett konsumentföretags 

nätverksrelationer, och om nationella kulturskillnader mellan de två företagen har någon 

påverkan på det förvärvade företagets nätverksrelationer. Studien är en processtudie och 

fokuserar på kinesiska Denim Islands förvärv av den svenska klädkedjan JC. I teorin 

presenteras företagsförvärv ur ett nätverksperspektiv, nätverksförändringar och nationella 

kulturskillnader i ett företagsförvärv. Materialet har hämtats in genom intervjuer, 

sekundärkällor som media och tidskriftsartiklar samt en enkätundersökning. Resultatet av 

studien visar att ett företagsförvärv inte påverkar ett konsumentföretags kund- och 

leverantörsrelationer i lika hög grad som ett företag som verkar på en industriell marknad, 

eftersom ett konsumentföretag till exempel inte har lika starka relationer till sina kunder. Av 

studien framkom även att nationella kulturskillnader mellan företag inblandade i ett förvärv 

troligtvis leder till större förändringar både internt och externt i det förvärvade företaget, än 

om företagen är kulturellt lika. Avslutningsvis framhålls att förvärvet har skett relativt 

nyligen och fler nätverkseffekter kan därför framkomma senare i tiden.   

 

Nyckelord: nätverksrelationer, nätverksförändringar, förvärv, nationella kulturskillnader, 

legitimitet 
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1. Inledning 
“JC får kinesisk ägare” (Dagens handel, 2013), “Kineser räddar JC-butiker” (Dagens nyheter, 

2013) och ”JC blir kinesiskt” (EFN, 2013) är några av alla rubriker som publicerades i media 

när det kinesiska företaget Denim Island förvärvade den svenska klädkedjan JC i november 

2013. När JC var nära en konkurs med sitt varumärke värderat till noll kronor kom Denim 

Islands ägare Gordon Wu in som en räddare i nöden och köpte upp JC (Kennedy, 2013).  

  
Globaliseringen gör att världen är i ständig förändring. Tidigare var det främst 

industrialiserade länder i väst som investerade i utvecklingsländer men idag ökar trenden åt 

andra hållet. BRIC-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina har blivit betydelsefulla 

aktörer på den globala ekonomiska marknaden och det blir allt vanligare med företagsförvärv 

och direktinvesteringar från BRIC-länder till industriländer i väst (Marinov & Marinova, 

2012, s. 74). Företagsförvärv kan definieras som den process då ett företag övertar kontrollen 

över ett annat företag, eller köper upp ett verksamt företag (Öberg et al., 2011). Forskning 

indikerar att investeringar från BRIC-länder till utvecklade länder syftar till att kompensera 

för brister i BRIC-ländernas företagsspecifika fördelar som till exempel teknologisk kunskap 

och lärande. Framförallt kinesiska företag har åtagit sig riskfyllda investeringar i Europa 

genom att förvärva olönsamma företag för att få tillgång till kunskap och den europeiska 

marknaden. Detta har inneburit nya möjligheter för europeiska företag som har presterat 

dåligt (Marinov & Marinova, 2012, s. 74-75). 

  
Förvärv får ofta stor uppmärksamhet i media eftersom det är få andra företagsbeslut som har 

en så stor påverkan på ett företags framtid (Anderson et al., 2012, s. 3). Media gav bilden av 

ett stormigt år för JC efter förvärvet med rubriker om konflikter och avhopp inom ledningen. 

Två av de bakomliggande orsakerna sades vara problem med lönsamheten och kulturkrockar 

(Hofbauer, 2014). Forskning visar på att många företagsförvärv misslyckas och förvärv som 

sker över nationella gränser anses i ännu högre grad misslyckas än förvärv inom ett land 

(Forstmann, 2013, s. 57-58). Med misslyckande menas att förvärvet inte leder till ekonomisk 

vinning eller når det tänkta utfallet. En av orsakerna till misslyckande som belysts i senare 

forskning är att fokus ligger så pass mycket på den tvåsidiga relationen i förvärvet att 

ledningen glömmer bort att tänka på de två parternas externa nätverkskontakter. Ett förvärv 

kan öka risken att förlora tidigare nätverkskontakter (Öberg et al., 2011). 
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På en konkurrenskraftig marknad är nätverksrelationer av stor betydelse och det gäller inte 

bara relationer med kunder och leverantörer utan även relationer med aktörer som 

konkurrenter och media (Morgan & Hunt, 1994). För att behålla relationer med 

nätverkskontakter krävs det att företaget anses legitimt, det vill säga att andra aktörer 

uppfattar företaget som trovärdigt. Media kan både skada och reparera ett företags legitimitet. 

Negativa publikationer om ett företags inblandning i skandaler kan leda till att företaget 

uppfattas som mindre legitimt men interaktion med media kan också vara ett hjälpmedel för 

att återupprätta legitimitet, till exempel om ett företag i en intervju kan förklara och försvara 

sitt agerande (Persson & Káptalan-Nagy, 2006). 

 

Som beskrivs ovan har det har gjorts mycket forskning om vilka effekter ett förvärv får för 

det uppköpta företaget. På senare år har det tillkommit forskning om förvärv med ett 

nätverksperspektiv, vilket innebär att man undersöker effekterna av ett förvärv på ett företags 

externa relationer. Majoriteten av den forskningen har undersökt företag på industriella 

marknader där företagets kunder är andra företag. Sådan forskning visar att förvärv ofta 

påverkar relationer med kunder och leverantörer i hög grad (Anderson et al., 2001; Öberg et 

al., 2011; Havila et al., 1999). Det finns begränsad information om vad som händer med ett 

företags relationer efter ett förvärv när företagets kunder är konsumenter istället för företag. 

Därför är det relevant att göra en undersökning där teorier från industriella marknader 

appliceras på ett konsumentföretag. 

 

Denim Islands förvärv av JC kan användas för att undersöka hur ett konsumentföretags 

nätverksrelationer påverkas av ett förvärv. Eftersom förvärvet skedde från BRIC-landet Kina 

till Sverige så adderar det ytterligare en dimension av relevans på grund av trenden med 

ökande direktinvesteringar från BRIC-länder till industrialiserade länder. Två år efter 

förvärvet publiceras fortfarande artiklar i media om JC och Denim Island. Det skrivs mycket 

om nya strategier och stora planer men det skrivs lite om hur de externa relationerna har 

påverkats. Med bakgrund av detta är det intressant att undersöka vilka effekter 

företagsförvärvet har fått på JC:s nätverksrelationer och om företaget har påverkats av att ha 

en kinesisk ägare. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företagsförvärv påverkar ett 

konsumentföretags nätverksrelationer och om det får någon effekt på nätverket att förvärvet 

skett från ett BRIC-land till ett i-land. Undersökningen syftar även till att svara på om, och 

hur, forskning om företagsförvärv och nätverkseffekter kan skilja sig åt mellan 

konsumentföretag och företag på industriella marknader. Vi har valt att fokusera på kinesiska 

Denim Islands förvärv av svenska JC som är ett omtalat förvärv i media. JC:s nätverk kan 

delas in i leverantörer, konsumenter och franchisetagare, samt media som indirekt aktör 

eftersom media kan påverka ett företags legitimitet. Med bakgrund av detta vill vi få svar på 

följande frågeställning: 

  

Hur förändras ett konsumentföretags nätverk när det förvärvas och vilken effekt har 

nationella kulturskillnader mellan de två företagen på det förvärvade företagets 

nätverksrelationer? 

 

Forskningsfrågan kan operationaliseras ned till tre delfrågor: 

● Hur har JC:s relationer till leverantörer, konsumenter, och franchisetagare förändrats 

från uppköpet till idag? 

● Hur har media påverkat konsumenternas syn på JC:s legitimitet? 

●   Har det skett några förändringar i nätverket specifikt på grund av att uppköparen är ett 

kinesiskt företag? 

2. Teori 
2.1 Analytiskt ramverk 
Senare forskning inom företagsekonomi har flyttat fokus från företagets interna process till 

den externa omgivningen och ser företag som en del av ett nätverk (Håkansson & Snehota, 

1989). Det har gjorts mycket forskning kring hur ett företags nätverksrelationer påverkas av 

ett företagsförvärv på en industriell marknad, som visar att relationerna ofta påverkas i hög 

grad (Anderson et al., 2001; Öberg et al., 2011; Havila et al., 1999). Eftersom det inte finns 

mycket forskning om vad som sker i nätverk där kunderna är konsumenter istället för företag 

är teorin som ligger till grund för det analytiska ramverket framtagen ur forskning på 

industriella företag. Teorin anses trots detta vara användbar för konsumentföretag eftersom 

Pels (1999) hävdar att ett nätverksperspektiv kan användas lika väl på konsumentmarknader 
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som på industriella marknader, och aktörer i ett nätverk kan vara både företag och individer 

(Pels, 1999). Det är dock viktigt att förstå att även om teorier från industriella marknader kan 

appliceras på konsumentmarknader så är det stora skillnader mellan marknaderna och 

relationens karaktär kan skilja sig åt beroende på om kunden är en konsument eller ett 

företag. Empiriska studier visar att konsumenter kan skapa relationer med detaljhandlare men 

en konsument kan lättare byta mellan företag eftersom konsumenter inte är bundna av 

investeringar i en relation på samma sätt som industriella företag (Safari, 2014, s. 20-21).  

 

Med stöd av den forskning som finns tillgänglig har ett analytiskt ramverk tagits fram som ett 

stöd för att besvara vår forskningsfråga. Det analytiska ramverket innehåller tre 

huvudområden: 

1) Företagsförvärv ur ett nätverksperspektiv 

2) Nätverksförändringar 

3) Nationella kulturskillnader i ett företagsförvärv 

 

Det första huvudområdet beskriver vad ett nätverksperspektiv är, och förklarar vad ett 

företagsförvärv innebär i ett nätverk. Här presenteras även begreppet legitimitet eftersom det 

är föregångaren till skapandet av en nätverksrelation, och kan påverkas av förvärv (Persson & 

Káptalan-Nagy, 2006). Nästa huvudområde beskriver hur en nätverksförändring kan ske med 

hjälp av en modell av Halinen et al. (1999). Det sista huvudområdet bygger på Hofstedes 

(1994) kulturdimensionsteori och belyser hur nationella kulturskillnader kan påverka ett 

företagsförvärvs externa effekter. Avslutningsvis sammanfattas de olika delarna för att bilda 

en analysmodell som ligger till grund för den empiriska studien.  

2.2 Bakgrund om företagsförvärv 
Företagsförvärv är ett strategiskt beslut och det finns många orsaker till varför ett företag 

väljer att förvärva ett annat. Några exempel är för att få tillgång till ny kunskap, öka sin 

marknadsandel, en snabb och ekonomisk väg in i en ny bransch, ett impulsköp av ett företag 

till fyndpris eller för att få kontroll över ett företags externa relationer (Anderson et al., 2012, 

s. 3; Anderson et al., 2001). Typiska situationer när företagsförvärv genomförs för att 

generera tillgång till en ny marknad och kunskap är när företag från BRIC-länder förvärvar 

företag i industrialiserade länder (Marinov & Marinova, 2012, s. 73).  
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Förvärv delas vanligtvis in i tre olika typer beroende på motiv. Det är antingen ett vertikalt 

förvärv av en leverantör eller kund, ett horisontellt förvärv av en konkurrent eller ett 

konglomerat förvärv där skilda produktlinjer kombineras. De olika typerna av förvärv får 

olika påverkan på relationerna, till exempel så innebär ett vertikalt förvärv av en tidigare 

leverantör att den blir en del av företaget och tidigare indirekta relationer med den förvärvade 

leverantörens egna leverantörer blir nu istället direkta relationer av större betydelse 

(Anderson et al., 2012, s. 3-4).  

2.3 Företagsförvärv ur ett nätverksperspektiv 
Ett nätverksperspektiv ser företag som en del av ett nätverk istället för oberoende aktörer på 

en marknad. Alla företag är då begränsade i sitt agerande eftersom de påverkar, och påverkas 

av, aktörer i sin externa omgivning (Håkansson & Snehota, 1989; Halinen, 1999). En relation 

mellan två aktörer kan därför aldrig vara helt isolerad utan är en del av ett större nätverk där 

varje relation blir sammankopplad med andra relationer. Perspektivet på relationer är 

långsiktigt och handlar om hur relationer utvecklas över tid istället för att se dem som enstaka 

transaktioner eller händelser mellan två företag (Håkansson & Snehota, 1995, s. 3).  

 

Det är viktigt att förstå att resultatet av en företagsrelation över tid inte bara kommer att bero 

på hur det individuella företaget agerar utan också på hur andra direkta och indirekta aktörer i 

nätverket agerar och reagerar. Hur stora konsekvenserna av ett agerande blir beror på flera 

faktorer som till exempel hur viktig den specifika relationen är för företaget och hur tätt 

aktörerna i nätverket är sammanvävda. För att de positiva effekterna av delaktighet i ett 

nätverk ska maximeras för företaget är det viktigt att företagets ledning förstår 

konsekvenserna av sitt agerande, är medveten om vilka relationer i nätverket som är 

gynnsamma för företaget och bevarar dessa (Håkansson & Snehota, 1995, s. 41).  

 

Anderson et al. (2001) framhåller att nätverksrelationer inte är något som är enkelt att överta. 

Ett förvärv är därmed ingen garanti för tillgång till det förvärvade företagets 

nätverksrelationer. Det är vanligt att förvärv misslyckas och inte införlivar mål och 

förväntningar på grund av att ledningen är oförmögen att se företagens bakgrund och 

nätverkskontext. Det krävs stora resurser för att skapa, underhålla och utveckla relationer 

mellan företag, så hur lyckat utfallet av ett förvärv blir kan därför bero på hur bra ledningen 

lyckas med att värdesätta de externa relationerna i nätverket och ta över etablerade relationer. 
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2.3.1 Legitimitet i nätverk 
Ett viktigt begrepp i samband med nätverk är legitimitet eftersom det är föregångaren till 

skapandet av en relation. Hur ett företag upplevs av andra företag ligger som grund för hur 

villiga dessa är att ingå i en ny relation med företaget. Legitimitet definieras som “en generell 

uppfattning eller antagande om att organisationen och dess agerande, som det uppfattas av 

andra, är trovärdig, tillförlitlig, eftertraktad, ordentlig eller passande inom ett specifikt socialt 

konstruerat kontext av värderingar, trosföreställningar och definitioner“ (Persson & Káptalan-

Nagy, 2006, s. 2)1. Legitimitet reflekterar kulturell anpassning och kan även definieras som 

överensstämmelse mellan företagets agerande och värderingar, normer och samhällets 

förväntningar. Det kan även vara ett sätt att visa investerare att företaget är lämpligt att 

investera i trots osäkerhet om företagets framtida finansiella prestation. Legitimitet är 

avgörande för ett företags överlevnad och tillväxt (Zimmerman & Zeitz, 2002).  

 

Vid ett företagsförvärv kan ett av företagen i förvärvet uppnå legitimitet genom att det andra 

företaget ses som legitimt, och därmed få tillgång till nya resurser. Detta är dock komplicerat 

eftersom det innebär att legitimitet måste skapas både internt inom det nya sammansatta 

företaget och utåt mot aktörerna i nätverket. Huruvida ett företag anses vara legitimt kan 

också påverkas av media. Företag kan använda interaktion med media för att försvara sin 

legitimitet men skandaler i media kan också förstöra ett företags legitimitet. Eftersom företag 

i ett nätverk är sammankopplade kan medias fokus på en skandal som berör ett specifikt 

företag även negativt påverka andra nätverksaktörers legitimitet om de inte lyckas frikoppla 

sig från skandalen (Persson & Káptalan-Nagy, 2006).  

 

Persson och Káptalan-Nagy (2006) menar att legitimitet i ett nätverk är en nödvändighet för 

att andra aktörer ska vilja delge tillgång till sina resurser. När ett företags nätverk sträcker sig 

över nationella gränser måste hänsyn tas till att vad som anses vara legitimt beteende kan 

skilja sig mellan olika kulturer. Vad som ses som moraliskt accepterat i ett land kan ses som 

omoraliskt i ett annat land på grund av kulturella skillnader i normer och värderingar (Persson 

& Káptalan-Nagy, 2006). En nätverkskontext ses utifrån varje aktörs eget perspektiv och 

förändras i takt med att företagets relationer förändras. Eftersom nätverket är i ständig 

förändring kan även aktörernas uppfattning av varandra förändras. Därför är legitimitet inte 

                                                
1 Författarnas egen översättning 
2 Författarnas egen översättning 
3 Se bilaga 6 för tabellens referenslista 
4 Politruk: Ordet användes förr som benämning på en politisk övervakare 
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statiskt utan en process som handlar om att erhålla, underhålla och reparera legitimitet 

(Persson & Káptalan-Nagy, 2006).  

2.4 Nätverksförändringar 
Nätverk är dynamiska och kan både vara i ett stabilt och förändrande tillstånd. Förändringar 

sker alltid först i en tvåsidig relation, men kan i många fall spridas vidare till andra relationer. 

Förändringar kan delas in i begränsade eller sammankopplade förändringar (Halinen et al., 

1999). Den begränsade förändringen sker endast i den tvåsidiga relationen, vilket förklarar ett 

stabilt tillstånd. Den sammankopplade förändringen innebär att en förändring i den tvåsidiga 

relationen dessutom leder till förändring av andra relationer i nätverket, och kallas det 

förändrande tillståndet. Nätverksperspektivet lägger betoning på den sammankopplade 

förändringen, och menar på att en tvåsidig relation är både en mottagare och sändare av en 

förändring. Detta eftersom en förändring inom en fokal relation kommer att framkalla olika 

typer av reaktioner hos andra sammankopplade aktörer. Relationer kan skapas, förändras i 

karaktär, eller avslutas (Halinen et al., 1999). 

  
Tidigare har nätverksförändringar setts som inkrementella förändringar som sker 

kontinuerligt under en längre tid, men Halinen et al. (1999) menar att även radikala 

förändringar kan inträffa som en konsekvens av så kallade kritiska händelser som till 

exempel ett förvärv eller en konkurs. Kritiska händelser kan utlösa radikala förändringar, 

vilket innebär att relationer avslutas eller att nya relationer initieras. Förändringar kan alltså 

både vara inkrementella och radikala. För att förklara båda förändringsprocesserna närmare 

utvecklade Halinen et al. (1999) en modell för förändringar i företagsnätverk som illustreras i 

Figur 1 på nästa sida.  
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Figur 1. Ett analytiskt ramverk för förändringar i företagsnätverk (Halinen et al., 1999)2 

 

Modellen förklarar förändringarna i cirklar, där den inre cirkeln symboliserar det 

inkrementella förändringstillståndet och den yttre cirkeln det radikala förändringstillståndet. 

Den vänstra halvan beskriver förändringar i den tvåsidiga relationen och den högra halvan 

förändringar i nätverket. Inkrementella förändringar är grundtillståndet, ett stabilt tillstånd där 

bara mindre förändringar sker. Tröghet är ett stabiliserande element som tillåter nätverket att 

stanna i grundtillståndet. En kritisk händelse däremot, är en revolutionerande händelse som 

utlöser en radikal förändring och flyttar förändringstillståndet från den inre till den yttre 

cirkeln. Vad som är en kritisk händelse bestäms av hur de externa aktörerna tolkar och 

reagerar på händelsen och kan uppstå både internt inom ett företag vid exempelvis en 

strategiförändring och externt vid exempelvis en finanskris (Halinen et al., 1999). 

  
Vanligast är att tröghet är kopplat till den inkrementella förändringscirkeln, att en 

inkrementell förändring i en tvåsidig relation leder till en inkrementell förändring i nätverket 

och omvänt, med andra ord endast små förändringar. Kritiska händelser brukar även direkt 

kopplas till den radikala förändringscirkeln där en radikal förändring i en tvåsidig relation 

                                                
2 Författarnas egen översättning 
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leder till en radikal förändring i nätverket och omvänt. Ibland kan det dock ske en förflyttning 

från den ena förändringscirkeln till den andra, exempelvis att en radikal förändring inte 

förändrar nätverket. Det kan vara att en kund byter leverantör vilket innebär avslutande av en 

relation, men att andra aktörer i nätverket inte reagerar på detta (Halinen et al., 1999).  

 

Nätverksförändringar kan alltså ske på många olika sätt och ta olika form, och det är därför 

svårt att förutspå effekterna av dessa. Ibland glömmer företag bort vikten av nätverkseffekter 

och fokuserar bara på den tvåsidiga relationen vid ett förvärv. Andra gånger har företaget 

som mål att genom ett förvärv uppnå en viss typ av effekt på nätverket. Det kan handla om att 

förändra relationers karaktär, avsluta relationer eller skapa nya relationer. Oavsett syfte kan 

de faktiska effekterna på nätverket skilja sig från planerat, effekter kan alltså vara både 

avsiktliga och oväntade (Anderson et al., 2000; Anderson et al., 2001).  

2.5 Nationella kulturskillnader i ett företagsförvärv 
Många gånger orsakas oväntade nätverkseffekter på grund av stora skillnader mellan de två 

parterna i förvärvet. Aktörerna i nätverket reagerar nämligen starkare på ett förvärv som leder 

till en stor förändring av det förvärvade företaget. Om skillnaderna mellan parterna i 

förvärvet är stora, kommer förvärvet troligtvis påverka det förvärvade företaget mer, och 

vidare väcka starkare reaktioner hos aktörerna i deras nätverk. Risken för negativa reaktioner 

är mindre ju mer lika företagen är innan förvärvet (Bocconcelli et al., 2006). Ibland väljer 

parterna i ett förvärv att arbeta separat precis som innan förvärvet just för att behålla sina 

gamla relationer och undvika oväntade effekter (Öberg, 2012).  

 

Internationella förvärv är landsöverskridande och påverkas därför av nationella 

kulturskillnader. När ett internationellt företagsförvärv studeras är det därför viktigt att förstå 

kulturskillnaderna mellan de två företagen i förvärvet (Leung et al., 2005). Hofstedes (1994) 

kulturdimensionsteori kan användas för att identifiera nationella kulturskillnader och hur de 

påverkar internationellt företagande. Hofstede (2007) hävdar att kulturella värderingar skiljer 

sig mellan olika samhällen men att de inom ett samhälle i princip alltid är stabila. 

Ledningsproblem har därför inte förändrats särskilt mycket genom tiden, men ser olika ut 

runtom i världen. Det finns dock vissa gemensamma karaktärsdrag för olika delar av världen, 

till exempel hur asiatisk ledningsstil skiljer sig från västerländsk ledningsstil.  

Hofstedes kulturdimensionsteori består av de fem dimensionerna maktdistans, individualism 

kontra kollektivism, maskulinitet kontra femininet, osäkerhetsundvikande och lång kontra 
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kort tidsorientering. Dimensionerna beskriver de kulturella värderingar som påverkar 

värderingar på arbetsplatsen. Varje nations kultur kan placeras på en 100-gradig skala för 

varje dimension, och länders kulturer kan på så sätt jämföras med varandra (Hofstede, 1994). 

Den största skillnaden mellan västerländsk och asiatisk kultur ligger i dimensionerna 

individualism kontra kollektivism, maktdistans och lång kontra kort tidsorientering 

(Hofstede, 2007). Denna studie fördjupar sig därför i dessa tre dimensioner, som anses 

viktigast för att förklara skillnader mellan svensk och kinesisk ledarstil. I jämförelsen 

representeras Sverige av västerländska värderingar, och Kina av asiatiska. Detta motiveras av 

att Sverige inom de tre dimensionerna anses vara ett karakteristiskt västerländskt land och 

Kina anses vara ett typiskt asiatiskt land (The Hofstede Centre, 2016). 

 

Individualism kontra kollektivism förklarar huruvida individer är integrerade i grupper 

(Hofstede, 1994). Västerländska länder är individualistiska medan alla asiatiska länder är 

kollektivistiska, med Kina som ett av de länder som till högst grad är kollektivistiskt 

(Hofstede, 2007). I ett kollektivistiskt land är individer integrerade i större lojala grupper där 

man beskyddar varandra medan individer i ett individualistiskt land enbart ser efter sig själv 

och sin närmsta familj. På en arbetsplats arbetar kollektivister oftast i grupp medan 

individualister är mer självständiga och tar egna initiativ (Hofstede, 1994). Individualism 

påverkas av ekonomisk tillväxt vilket innebär att ett land kan gå från kollektivism mot 

individualism vid ekonomisk utveckling (Hofstede, 2007).  

 

Även inom dimensionen maktdistans är asiatiska och västerländska värderingar varandras 

motsats, men det skiljer sig inte lika kraftigt åt som inom individualism kontra kollektivism. 

Asiatiska länder har höga poäng på maktdistans medan västerländska länder har medel eller 

låga poäng (Hofstede, 2007). Maktdistans handlar om i vilken utsträckning personerna i en 

organisation eller institution accepterar och förväntar sig att makten är ojämnt fördelad. Det 

är vanligt med hierarki i en organisation från ett land med hög grad av maktdistans och de 

underordnade förväntar sig att få klara instruktioner på vad som ska göras från sin chef. I ett 

land med låg grad av maktdistans innebär hierarki endast en fördelning av roller och cheferna 

rådgör snarare än beslutar vad de underordnade ska göra (Hofstede, 1994). Företagsledare i 

länder med hög maktdistans värderar makt, ära och familjeintressen men lägger mindre vikt 

vid att följa lagen då “privata lagar” är viktigare. Detta innebär att det är stor skillnad i att 

vara ledare i ett land med hög maktdistans jämfört med låg maktdistans (Hofstede, 2004).  
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Lång kontra kort tidsorientering upptäcktes när kinesiska forskare fick utforma frågorna i en 

studie om nationella kulturskillnader, och lades därefter till som en femte dimension. Lång 

tidsorientering förknippas med värderingar som sparsamhet och uthållighet, medan kort 

tidsorientering associeras med värderingar som fullföljande av sociala plikter och bevarande 

av sin värdighet (Hofstede, 1994). Asiatiska länder är långtidsorienterade jämfört med resten 

av världens länder som ligger i mitten på skalan eller är korttidsorienterade. Eftersom det är 

viktigt med långsiktig lönsamhet i länder med lång tidsorientering har dessa länder ofta högre 

besparingar vilket innebär mer pengar för investeringar (Hofstede, 2004; Hofstede, 2007).  

 

Förvärv är en strategi som anses innebära större risk för kulturkrockar (Hofstede, 2007), och 

företagsförvärv som sker över nationella gränser misslyckas i högre grad än förvärv inom ett 

land. Trots detta sker allt fler internationella förvärv (Forstmann, 2013, s. 57-58). En 

anledning kan vara finanskrisen år 2008 som innebar stora möjligheter för BRIC-länder och 

framförallt Kina med sitt överflöd av hårdvaluta. Kinesiska företag genomförde ett 

förvärvståg genom Europa och utnyttjade krisen för att skaffa sig ny kunskap och tillgång till 

nya marknader (Latteman & Alon, 2015). Vissa regeringar i BRIC-länder ger dessutom starkt 

stöd till företag som genomför internationella förvärv (Marinov & Marinova, 2013, s. 73). 

Kinas regering har en så kallad “going-out policy” för att öka utåtriktade utländska 

direktinvesteringar för att gynna den kinesiska ekonomin och samhällsutvecklingen 

(Latteman & Alon, 2015). Kinesiska företag ser därför en möjlighet i att även förvärva 

företag som har finansiella eller strategiska svårigheter (Marinov & Marinova, 2013, s. 73). 

 

Kulturella skillnader kan fördärva ett företag om ledningen inte kan hantera skillnaderna och 

integrera de olika kulturerna (Forstmann, 2013, s. 57-58). Om kulturskillnaderna är stora 

mellan två företag kan anställda vara mindre motiverade att stanna kvar och arbeta för den 

nya ägaren. Detta är ett problem då det är viktigt att behålla nyckelpersoner i ledningen för att 

skapa stabilitet och lyckad integration efter ett förvärv (Reus & Lamont, 2009). Eftersom 

olika mål ökar risken för konflikter mellan ledare i ett förvärv kan det vara problematiskt att 

asiatiska ledares mål för företag ofta skiljer sig från de mål som ledare från resten av världen 

har. Den motsatta investeringsströmmen från Asien till västerländska länder innebär omvända 

kulturkrockar, och det är idag asiatiska ledare som behöver tränas i kulturella skillnader för 

att förstå den västerländska kulturen (Hofstede, 2007).  
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2.6 Sammanfattning av teori och analysmodell 
Nätverksperspektivet menar på att ett företagsförvärv inte bara påverkar de två parterna i 

förvärvet utan även andra aktörer i företagens nätverk. När ett förvärv sker bör därför hänsyn 

tas till hur andra aktörer reagerar och vilka effekter det kan få på nätverket (Anderson et al., 

2001). Företagsförvärv kan ses som en kritisk händelse om förvärvet leder till radikala 

förändringar, som innebär att nya relationer skapas eller att gamla avslutas. Om ett 

företagsförvärv är en kritisk händelse beror alltså på hur de externa aktörerna tolkar och 

reagerar på förvärvet (Halinen et al., 1999). Aktörer i ett nätverk reagerar starkare på förvärv 

som leder till en stor förändring. Hur stora förändringarna blir efter ett förvärv beror oftast på 

hur olika företagen är innan förvärvet (Bocconcelli et al., 2006). Därför kan kulturella 

skillnader mellan parterna i förvärvet vara en påverkande faktor till nätverksförändringar, 

speciellt när det gäller kinesisk och västerländsk kultur eftersom det finns en stor skillnad i 

ledarstil mellan de två kulturerna (Hofstede, 2007). Stora interna förändringar efter ett 

förvärv kan även leda till att nätverksaktörerna ändrar uppfattning om det förvärvade 

företaget vilket innebär att företagets legitimitet i nätverket påverkas. Ett företags legitimitet 

ligger till grund för hur villiga aktörer är att ingå i en relation, så för att behålla sina 

nätverksrelationer måste företaget bevara sin legitimitet (Persson & Káptalan-Nagy, 2006).  

 

Utifrån det teoretiska ramverket har en analysmodell utvecklats för hur ett internationellt 

företagsförvärv kan leda till nätverksförändringar. Ett förvärv kan ses som en kritisk händelse 

och påverka företagets legitimitet i nätverket. Nationella kulturskillnader mellan de två 

parterna i förvärvet kan vara en bidragande faktor till legitimitetsförändringarna, som i sin tur 

leder till radikala nätverksförändringar. I analysmodellen ses alltså förvärv som en utlösare av 

nätverksförändringar och vi använder nationella kulturskillnader och legitimitet för att 

undersöka effekten av nätverksförändringarna. I modellen symboliserar pilarna påverkan.  

 

 
Figur 2. Illustration av analysmodellens centrala begrepp  

 
Förvärv 

Kritisk händelse 

Legitimitetsförändringar 

Nationella kulturskillnader 

 
Nätverksförändringar 
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3. Metod 
3.1 Val av forskningsmetod 
Eftersom studiens syfte är att undersöka hur ett internationellt förvärv kan påverka ett 

konsumentföretags nätverksrelationer valde vi att genomföra en fallstudie av Denim Islands 

förvärv av JC. För att studera hur JC:s nätverk har förändrats genomfördes en processtudie. 

Allt fler forskare inom nätverksteori har insett vikten av att ta hänsyn till tidsaspekten och hur 

företagsinteraktioner breder ut sig över längre tidsperioder (Bizzi & Langley, 2012). 

Processtudier fokuserar på hur och varför saker och ting uppstår, utvecklas, växer eller 

upphör över tid. Till skillnad från de flesta statiska studier tar man i processtudier hänsyn till 

temporära händelser för att undvika generaliseringar (Langley et al., 2013). 

  
Den studerade tidsperioden är åren 1963–2015, från JC:s grundande till året då studien 

genomfördes, med fokus på år 2013–2015, perioden kring och efter Denim Islands förvärv av 

JC. Vår processtudie är en retrospektiv fallstudie vilket innebär att man utgår ifrån kunskap 

om ett utfall och undersöker bakåt i tiden för att få en förklaring på utfallet. Retrospektiva 

fallstudier är speciellt användbara för att studera affärsnätverk och nätverksprocesser över 

långa perioder (Bizzi & Langley, 2012; Dubois & Gadde, 2002, s. 553). Valet att genomföra 

en fallstudie motiveras av att man genom att studera ett riktigt fall skapar en djupare 

förståelse för kontexten av det studerade objektet (Saunders et al., 2015, s. 179). 

  
Processtudier kan vara av både kvalitativ och kvantitativ karaktär och utgörs ofta av en 

kombination av metoder (Langley et al., 2013). Vi har valt att kombinera intervjuer, en 

enkätstudie och olika typer av sekundärdata i en så kallad flermetodsforskning. Metoderna 

kompletterar varandra, kompenserar för varandras svagheter, skapar mer fullständighet samt 

ger mer bredd och djup i studien (Bryman 2011, s. 554-560). Komplexiteten av nätverk gör 

det nödvändigt att kombinera olika typer av metoder för att förstå processerna (Bizzi & 

Langley, 2012).  

3.2 Val av fallföretag 
Valet att genomföra en fallstudie av just JC motiveras med att företaget har varit mycket 

omtalat i media sedan det blev förvärvat av koncernföretaget RNB. Denim Islands förvärv av 

JC är dessutom mycket aktuellt eftersom det i skrivande stund endast var två år sedan 

förvärvet skedde. Att JC är svenskt ger bättre tillgänglighet till information och underlättar 

datainsamlingen. Det är även intressant att det är ett företag från ett BRIC-land som förvärvat 
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ett företag i ett i-land, och att det är ett konsumentföretag. Det är ovanligt att konsumenter 

analyseras i en nätverksbild eftersom det inte finns samma ömsesidighet mellan konsumenter 

och företag, som mellan företag. I denna studie studeras endast ett fallföretag, vilket är 

vanligt när fallet representerar ett kritiskt eller ett unikt fall. Det ger möjligheten att observera 

och analysera fenomen som inte studerats så mycket tidigare (Saunders et al., 2015, s. 179). 

Vi anser att vårt fall är både kritiskt och unikt, det går inte att hitta ett likadant fallföretag. 

3.3 Datainsamling 
3.3.1 Intervjustudie 
Intervjustudien genomfördes för att generera djupgående information om JC:s förvärv och 

hur det har förändrat företagets nätverk och legitimitet. En fördel med intervjuer är att de kan 

fånga de intervjuades tolkningar och känslor. Dock måste man ha i åtanke att svaren kan bli 

snedvridna av att minnen kan förändras över tid (Langley et al., 2013). De genomförda 

intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket innebär att forskaren använder sig av en 

lista med olika ämnen och frågor men användandet och ordningen av dessa kan variera 

mellan intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer är djupintervjuer som ofta används i 

utforskande studier eftersom det finns en möjlighet att be intervjuobjektet vidareutveckla svar 

vilket leder till nya, oplanerade diskussioner som bidrar till studiens resultat (Saunders et al., 

2015, s. 375 ff.). Under intervjuerna kom det fram ny information om JC som ledde till nya 

frågor och de intervjuade talade gärna fritt om sina upplevelser och delgav information som 

ledde till intressanta diskussioner. Eftersom respondenterna är bosatta i andra städer gjordes 

intervjuerna per telefon. Telefonintervjuer är fördelaktiga när avstånden är långa mellan 

intervjuare och respondenter, samt när man vill spara kostnader och tid. Nackdelen med 

telefonintervjuer är att en del av den personliga kontakten går förlorad (Saunders et al., 2015, 

s. 404). 

3.3.1.1 Urval av respondenter 
Det primära intervjuobjekt är Thommy Nilsson, som var vd på JC innan koncernföretaget 

RNB köpte upp JC år 2006. Nilsson var även med under Denim Islands förvärv av JC då han 

vid den tidpunkten tillsattes som ny styrelseordförande i JC (Affärsvärlden, 2013). Nilsson 

valde att avgå som styrelseordförande några månader efter förvärvet då han inte var överens 

med de nya ägarna om vilka mål och strategier JC skulle ha (Åkesson, 2014). Vidare 

intervjuades tre franchisetagare som har valt att avsluta sitt kontrakt med JC vid årsskiftet 

2015/2016. De vill vara anonyma och benämns därför “Franchise 1”, “Franchise 2” och 

“Franchise 3”. Samtliga intervjuade franchisetagare har butiker i små orter i Sverige och har 
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alla en lång historia inom JC med 14 år som den kortaste ägarperioden. Detta innebär att de 

har god kunskap om vad som har hänt på JC under åren. 

 

Utgångspunkten vid val av intervjuobjekt var målinriktad urvalsstrategi, vilket innebär att de 

respondenter som anses bäst kunna besvara de frågor som är nödvändiga för studiens syfte 

väljs ut (Saunders et al., 2015, s. 287). Urvalet styrdes dock mycket av tillgänglighet och 

restriktioner. Vi mailade ett stort antal representanter från JC, RNB och Denim Island som 

ansågs relevanta för studien, men fick flera avböjande och i många fall ingen respons alls. JC 

är fortfarande i en förändringsprocess och ville därför inte ställa upp på intervju. De 

intervjuobjekt som valdes är de få personer som ville ställa upp, men anses ha god kunnighet 

om de frågor som vi ville ha besvarade. 

3.3.2 Sekundära källor 
De ovannämnda primära källorna har kompletterats med sekundära källor som vetenskapliga 

forskningsartiklar, vetenskapliga böcker, medieartiklar och JC:s hemsida. Främst har 

databaser som JSTOR och Google Scholar använts för att hämta forskningsartiklar, vilka är 

publicerade i tidskrifter med gott rykte som till exempel Journal of Marketing och Journal of 

Management studies. Teori från forskningsartiklarna har använts som stöd i vår analys och 

bidrar till djup i vår studie. Medieartiklar har hämtats från databasen Retriever Media och har 

använts både för att stödja och komplettera de primära källorna. Eftersom JC studeras under 

en längre period bakåt i tiden är historisk data som arkivdata viktig för denna studie (Langley 

et al., 2013). Sekundärdata är nödvändigt för studier som genomförs under en begränsad 

tidsperiod. Det är dessutom ett tids- och kostnadsbesparande sätt att samla in kvalitetsdata 

(Saunders et al., 2015, s. 318). En stor del av den empiriska studien bygger på artiklar från 

media. I tabellen på nästa sida anges vilka källor som använts. 
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Tabell 1. Mediekällor3 

3.3.3 Enkätstudie 
En onlinebaserad enkätstudie genomfördes för att fånga konsumenternas uppfattning om JC:s 

legitimitet. Konsumenter är en stor grupp så det kändes nödvändigt att få så många svar som 

möjligt för att kunna ge en presentabel bild av JC:s kunder. Fördelen med enkäter är att de 

tillåter datainsamling från en större population till en låg kostnad. Det är lämpligt att använda 

enkäter när studien syftar till att göra jämförelser som ska representera en hel population. 

Viktigt är dock att respondenterna faktiskt kan representera populationen. En nackdel med 

enkätstudier är att frågorna är standardiserade och kan utformas på ett felaktigt sätt så att de 

tolkas fel (Saunders et al., 2015, s. 177-178).  

3.3.3.1 Urval av respondenter 
Urvalet av respondenter till enkätundersökningen kan ses som ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att det egna nätverket utnyttjades i urvalet (Bryman, 2011, s. 433). Detta för att spara 

                                                
3 Se bilaga 6 för tabellens referenslista 

Namn på 
tidningskälla 

Beskrivning  Pappersutgåva Nättidning 

Affärsvärlden Affärsmagasin, utgiven veckovis, 71 000 
läsare/utgåva (2014) 

Ja Ja 

Borås tidning Moderat morgontidning med fokus på Borås, 40 000 
läsare/utgåva. 

Ja Ja 

Dagens handel Största tidningen som bevakar hela detalj- och 
partihandeln. Vänder sig till fristående handlare, 
medlemmar i Svensk Handel, samt företag som 
arbetar nära detaljhandeln. 

Ja Ja 

Dagens industri Rikspress, nordens största affärstidning, fokus på 
företag och börs. 89 100 läsare/utgåva. 

Ja Ja 

Dagens media Affärstidning om marknadsföring och medieval, riktar 
sig främst till personer inom mediabranschen.  
Ca 24 000 läsare/utgåva. 

Ja Ja 

Dagens nyheter Rikspress, oberoende liberal, objektiv, 1,3 miljoner 
läsare/dag. 

Ja Ja 

EFN - Ekonomi- 
och finansnyheterna 

Dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB, nyheter 
om privatekonomi, börs- och finans, näringsliv mm.  

Nej  Ja 

Göteborgs-posten Göteborgs största tidning, 177 000 läsare/utgåva. 
Fokus på nyhetshändelser i Göteborg och 
Västsverige. 

Ja Ja 

Habit Sko&Mode Facktidning för modebranschen, riktas främst mot 
detaljister inom branschen. 10 utgåvor per år. 

Ja Ja 

Smålandsposten Dagstidning, lokal profil riktad till Småland, 34 200 
läsare/utgåva. 

Ja  Ja 

Svenska dagbladet Rikspress, obunden moderat dagstidning utgiven i 
Stockholm, 158 500 läsare/utgåva. 

Ja  Ja 

Affärsliv24 
(Västerbotten-
Kuriren) 

Affärsliv24 skriver om näringslivet i Västerbotten, 
lanserad av Västerbotten-Kuriren. Tidningen 
Affärsliv ges ut 6-7 ggr per år. 

Ja  Ja 
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tid och för att till viss grad kunna kontrollera urvalet, och nå ett större antal ur JC:s målgrupp. 

För att respondenterna skulle vara relevanta för studien valde vi att sålla bort de respondenter 

som inte är, eller har varit kunder hos JC. Enkäter skickades ut via sociala medier och mail 

till respondenter som spred enkäten vidare. Respondenterna består främst av anställda på 

IKEA Uppsala, vänner och bekanta. De är till viss del spridda över landet men främst 

koncentrerade till Uppsala- och Stockholmsområdet. Antal svarande var 258 varav 245 

användes i studien då de är eller har varit kunder hos JC. Målgruppen för enkäten var främst 

kvinnor och män i åldersgruppen 18–30 år eftersom det är JC:s målgrupp. Detta anser vi oss 

lyckats med då den dominerande gruppen svarande var kvinnor i åldern 20–29 år. Att 

könsfördelningen var ojämn anses ha påverkat resultatet positivt då flera undersökningar 

visar på att majoriteten som handlar kläder är kvinnor (Rozhon, 2003). Av de totalt svarande 

var ungefär 70 procent 20–29 år och 71 procent av de svarande var kvinnor. Se bilaga 3 för 

mer utförlig information om fördelningen.  

3.4 Bearbetning av data 
Intervjun med Thommy Nilsson spelades in och materialet transkriberades direkt efteråt för 

att säkerställa att svaren tolkats rätt. Intervjuerna med franchisetagarna var bara ett par 

minuter långa. Svaren antecknades därför under tiden som intervjun genomfördes. För att 

säkerställa att all information tolkats korrekt kontaktades respondenterna via mail i efterhand. 

Att svaren transkriberades ordagrant gav möjlighet till användning av explicita citat från 

respondenterna i empirin. Efter intervjuerna lästes all data igenom för att säkerställa att 

svaren täckt in all nödvändig information och att svaren upplevdes trovärdiga. Data från 

enkätstudien sammanställdes i online-verktyget Google Formulär som liknar Excel i sin 

utformning. Materialet analyserades först för att säkerställa att respondenternas svar 

upplevdes trovärdiga och sedan skapades cirkeldiagram för varje fråga. 

3.5 Operationalisering 
I undersökningen har huvudsakligen de teoretiska områdena nätverksförändringar, 

legitimitetsförändringar och kulturella skillnader använts för att forma datainsamlingen och 

intervju- och enkätfrågorna. Utgångspunkten är den analysmodell som presenterades i den 

teoretiska sammanfattningen. Ett förvärv är en kritisk händelse om det utlöser 

nätverksförändringar, och effekten av förändringarna kan påverkas av 

legitimitetsförändringar och nationella kulturskillnader. 
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Intervjuerna syftade till att samla in bakgrundsinformation samt undersöka 

nätverksförändringar som en effekt av förvärvet. För att få reda på om förvärvet var en kritisk 

händelse frågades ifall relationer med aktörer hade avslutats eller om nya relationer hade 

skapats efter förvärvet. Förvärvet kan ses som en kritisk händelse om de intervjuade anser att 

förvärvet har lett till att relationer har avslutats eller påbörjats. Begränsade förändringar har 

skett om respondenterna svarar att förvärvet ledde till interna förändringar inom Denim 

Island och JC. Sammankopplade förändringar har skett om förvärvet även ledde till externa 

förändringar i relationer med leverantörer, franchisetagare eller kunder. Om det enbart har 

skett interna (begränsade) förändringar mellan JC och Denim Island har en förflyttning skett 

från den radikala förändringscirkeln till den inkrementella förändringscirkeln. Om interna 

förändringar inom JC och Denim Island har lett till förändringar med leverantörer, kunder 

eller franchisetagare (sammankopplade) har radikala förändringar i den tvåsidiga relationen 

lett till radikala förändringar i nätverket.  

 

Legitimitetsförändringar fångas genom att fråga om nätverksaktörer har förändrat sin 

uppfattning om JC till följd av förvärvet. Kulturskillnaders påverkan på legitimitet fångas 

genom att fråga om nätverksaktörer har ändrat uppfattning om JC på grund av att ägaren är 

kinesisk. Om de intervjuade anser att det kinesiska ägarskapet förändrat deras, eller andra 

aktörers uppfattning om JC har kulturskillnader resulterat i legitimitetsförändringar. Medias 

påverkan på legitimitet fångas genom att fråga om de intervjuade anser att media har 

påverkat aktörers uppfattning om företaget. Om media anses ha påverkat nätverksaktörers 

uppfattning anses media kunna orsaka legitimitetsförändringar. 

 

Kulturskillnaders påverkan på nätverksförändringar fångas genom att fråga om förändringar 

efter förvärvet har inträffat specifikt på grund av att ägaren är kinesisk och om de intervjuade 

har upplevt kulturkrockar. Om de intervjuade anger kulturkrockar som en anledning till att de 

lämnat JC, ses kulturskillnader mellan de två företagen som stora. Hofstedes 

kulturdimensioner fångas genom att fråga de intervjuade om de upplevt kulturskillnader inom 

företaget. Om respondenterna upplevt en mer hierarkisk ledarstil där chefer beslutar snarare 

än rådgör vad underordnade ska göra fångas kulturskillnader i dimensionen maktdistans. Om 

ett förändrat tidsperspektiv på lönsamhet har märkts av fångas kulturskillnader i dimensionen 

lång kontra kort tidsorientering. Om respondenterna upplever att krav på lojalitet inom 
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företaget har ökat och fokus på individen har minskat har kulturskillnader i dimensionen 

individualism kontra kollektivism fångats.  

 

Enkätstudien syftade till att ta reda på om förvärvet har påverkat JC:s relationer med 

kunderna och deras uppfattning om JC. Förändringar i nätverksrelationer fångas genom att 

fråga kunderna under vilka perioder de har handlat på JC. Om kunder endast handlat innan 

förvärvet, så kan förvärvet ha lett till avslutande av relationer med kunder, om ingen annan 

orsak anges. Om kunder enbart handlat efter förvärvet, så kan förvärvet ha lett till inledande 

av nya kundrelationer. Legitimitetsförändringar fångas genom att fråga om vilken 

uppfattning kunder har om JC, och om den har förändrats genom åren. Om kunder anser att 

JC är tillförlitligt och trovärdigt ses företaget som legitimt ur kundernas perspektiv. Om 

kunder anger att de har ändrat uppfattning om JC, så anses JC:s legitimitet ha förändrats. 

Legitimitetsförändringar orsakade av kulturskillnader fångas genom att fråga om kunders 

uppfattning om JC påverkas av att den nya ägaren är kinesisk och medias påverkan på 

legitimitet fångas genom att fråga om skriverier i media har påverkat kundernas uppfattning 

om JC.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
Studiens reliabilitet förklarar om datainsamlingsstrategier och analytiska processer skulle 

generera ett konsekvent resultat om de används i en annan situation eller av andra forskare. 

Studiens validitet svarar på om studien mäter det som avsett att mätas och om resultatet kan 

användas för generalisering (Saunders et al., 2015, s. 192-193). För att öka studiens 

reliabilitet har triangulering använts, vilket innebär att olika datainsamlingsstrategier har 

använts för att försäkra att insamlad fakta är riktig (Saunders et al., 2015, s. 179). Vi har 

genomfört fyra intervjuer och använt tolv mediekällor som består av både fackpress och 

dagspress. Detta har stärkt det empiriska resultatet eftersom flera källor har genererat samma 

fakta. Detta har även säkerställt att de intervjuades svar inte har snedvridits av att minnen 

förändras över tid (Langley et al., 2013). Intervjuaren kan påverka intervjuobjektets svar 

genom kroppsspråk och tonläge för att få fram önskvärda svar (Saunders et al., 2015, s. 381 

ff.). Genom att genomföra alla intervjuer via telefon har effekten av kroppsspråk på de 

intervjuade eliminerats. Eftersom vi har undersökt ett känsligt ämne finns det även risk för att 

intervjuobjekten utelämnar viktig information (Saunders et al., 2015, s. 381 ff.). För att 

minska den risken och få ärligare svar har de intervjuobjekt som fortfarande är involverade i 

JC, franchisetagarna, anonymiserats. 
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Validiteten av en intervju beror på hur väl forskaren har lyckats få tillgång till 

intervjuobjektets kunskap och erfarenheter, och hur väl denna information kan tolkas 

(Saunders et al., 2015, s. 381 ff.) Vi anser att vi har fått god kontakt med samtliga 

intervjuobjekt och genom att intervjuobjekten även har läst och godkänt studien har vi 

säkerställt att informationen har tolkats rätt. Något som dock hade stärkt validiteten är om vi 

hade haft möjlighet att intervjua personer på JC:s huvudkontor, inom det förvärvande 

företaget Denim Island och JC:s leverantörer. För att få en bättre helhetsbild har information 

från JC:s nuvarande ledning hämtats ur media. Genom ledningens uttalanden i media har vi 

även skapat oss en bild av den nya ägaren, Gordon Wu, och hans syn på JC och förvärvet. 

Eftersom Kina inte har samma krav på offentlig redovisning som Sverige var information om 

Denim Island begränsad och den enda tillgängliga informationen hittades i svensk media och 

intervjuer. Detta innebär också att Wus uttalanden och agerande har fått representera hela 

Denim Island i denna studie. Det är därför viktigt att ha i åtanke att detta är 

andrahandsinformation och reliabiliteten hade stärkts om egna intervjuer hade genomförts 

med JC:s ledning, Wu och andra representanter från Denim Island. 

 

Studien bygger till stor del på insamlande av sekundärdata. Därför har artiklar jämförts och 

de som inte upplevts trovärdiga har uteslutits. Främst har data hämtats från stora, välkända 

källor med gott rykte. Vi har även använt artiklar från ett brett tidsspektrum för att täcka in 

hela tidsperioden vi undersöker (Saunders et al., 2015, s. 324-325). Vi har även i stor mån 

försökt att inkludera nyligen publicerade vetenskapliga artiklar för att säkerställa att våra 

teorier bygger på den senaste forskningen. 

 

Validitet och reliabilitet av data insamlad från enkäter beror främst på hur frågorna är 

utformade och om enkäten har pilottestats. Onlinebaserade enkätverktyg är en god hjälp för 

att utforma en giltig och tillförlitlig enkät (Saunders et al., 2015, s. 428 ff.). Vi har både 

utformat enkäten online och pilottestat den. Det är viktigt att enkätstudiens respondenter är 

presentabla för alla kunder i JC:s nätverk (Saunders et al., 2015, s. 178). Validiteten hade 

stärkts om vi hade fått fler svar, men svarsantalet 245 anses ändå vara relativt stort. 

Spridningen i ålder, kön och geografiskt område är inte helt jämn, men eftersom majoriteten 

av respondenterna är i JC:s målgrupp anses detta snarare stärka studien. 
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Fallstudier har blivit kritiserade för att de är för situationsspecifika och därför inte lämpliga 

för generalisering. Detta har motbevisats av att upptäckter är instabila över tid vilket gör 

situationsspecifika tolkningar lämpliga. Att använda ett specifikt fall för forskning ska därför 

ses som en styrka. En fallstudie ger ett unikt tillfälle att utveckla ny teori genom att 

kombinera empiriska fenomen och deras kontext (Dubois & Gadde, 2002). Det finns i 

skrivande stund ingen teori som svarar på vår forskningsfråga så därför anser vi att det är en 

styrka för vår forskning att vi använt oss av ett specifikt fall eftersom denna studie syftar mer 

till att bidra utvecklandet av ny teori än till bekräftelse av etablerad teori. 

4. Denim Islands förvärv av JC 

 
Figur 3. JC:s historiska tidslinje 

Figur 4. Denim Islands förvärv av JC 
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4.1 Bakgrund om JC 
JC grundades år 1963 och hette då Junior Center. Den första butiken låg i Helsingborg och 

målgruppen var barn och ungdomar. År 1975 introducerades ett jeanskoncept och tre år 

senare bytte företaget namn till JC – for active people. JC var då störst i Sverige på 

tonårsbetonade kläder för barn. År 1990 relanserades JC igen och bokstäverna JC fick nu 

betydelsen Jeans and Clothes. JC utökade med butiker i hela Sverige och fortsatte sedan 

tillväxten med etablering av butiker i Norge och Finland (Rydén, 2004, s. 80-81). JC 

grundades som en frivillig fackkedja med de enskilda handlarna som medlemmar och ägare. 

Alla butiker hade samma sortiment och det var medlemmarna som styrde kedjan. Vid 

millennieskiftet år 2000 börsnoterades JC. Ungefär hälften av butikerna blev då franchise 

medan resterande köptes in och blev egenägda av JC (Intervju, Nilsson). Franchising innebär 

att franchisegivaren, i detta fall JC, ger franchisetagarna rätten att mot ersättning och efter 

vissa regler använda franchisegivarens namn, koncept, sortiment och liknande (Franchise 

Group, 2015). Beslutet att börsnotera JC kan enligt den tidigare vd:n Thommy Nilsson vara 

en av orsakerna till att JC började förlora kunder. Nilsson menar att JC växte snabbt och blev 

trögrörligt efter börsnoteringen (Intervju, Nilsson). Franchisetagare 1 anser att det hade varit 

bättre om JC inte hade börsnoterats eftersom händelsen ledde till att kortsiktiga beslut togs på 

bekostnad av långsiktiga investeringar för att visa snabba resultat (Intervju, Franchise 1). 

Kvartalsrapporterna och andra krav som finns på börsnoterade bolag ledde till att den 

kreativa miljön inom JC delvis försvann. Interna problem resulterade i mindre fokus på 

slutkunden och den nytänkande trendmedvetna delen av JC minskade. Samtidigt ökade 

konkurrensen på marknaden med många nya klädkedjor (Intervju, Nilsson).  

  
År 2006 förvärvades JC av RNB Retail and Brands, ett koncernbolag som bland annat driver 

butiken Polarn O. Pyret (Storwall, 2006). RNB:s syfte med förvärvet var att skapa synergier 

och bli ledande inom detaljhandel i Norden (RNB, 2006). RNB försökte stärka JC:s 

varumärke genom att specialutbilda personalen i jeanskunskap och rikta kommunikationen 

mot personer mellan 18–30 år, en något äldre målgrupp än tidigare (Dunér, 2007). Ett av 

stegen för att stärka positionen som jeansleverantör var ytterligare ett namnbyte. År 2012 

blev JC en förkortning för Jeans Company (Söderlind, 2012). Den största förändringen 

genomfördes dock direkt efter förvärvet då RNB valde att flytta JC:s huvudkontor från 

Göteborgsområdet till Stockholm vilket ledde till att ett flertal nyckelpersoner inom bland 

annat design, inköp och marknadsföring lämnade JC. Flytten innebar att JC förlorade en del 
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av sin historia och trots försök att stärka varumärket gick JC med stor förlust (Gripenberg, 

2013). 

 

Nilsson menar att RNB inte förstod JC:s kultur och den samverkan som fanns mellan JC:s 

huvudkontor och franchisetagare. ”JC var en extremt stark kultur mellan medarbetare, 

kontor och verksamheten ute på fältet. Den [kulturen] förstördes väldigt fort när RNB 

förvärvade och då skedde många konkurser. Så det var egentligen RNB:s förvärv som var 

början till JC:s problemställningar” (Intervju, Nilsson). JC:s varumärke gick från en halv 

miljard kronor till noll kronor under de år som RNB ägde JC (Kennedy, 2013). Åren efter 

förvärvet publicerades många negativa rubriker om JC i affärspressen och Nilsson menar att 

RNB använde JC som syndabock för sitt eget misslyckande. RNB kunde inte hantera den 

struktur JC hade och försökte under lång tid få klädkedjan såld (Intervju, Nilsson).  

  
RNB sålde JC i november 2013. JC var då nära konkurs och många handlare hade stora 

skulder (Intervju, Nilsson). RNB överlät hela klädkedjan till en av världens största 

jeansproducenter, kinesiska Denim Island. Denim Islands ägare Gordon Wu förvärvade JC 

med syfte att skaffa erfarenhet från detaljhandeln och med hjälp av sin expertis inom 

jeanstillverkning stärka JC:s varumärke (Hellekant, 2013).  

4.2 Förvärvet 
Koncernen Denim Island har huvudkontor i Hong Kong och operationella kontor i Los 

Angeles, New York, Kina och Italien (Hansson, 2013). Denim Islands jeansfabrik ligger i 

Guangzhou i Kina och där tillverkas 15 miljoner jeans om året. Koncernen har en 

försäljningsvolym på 380 miljoner US dollar per år (Hansson, 2013; Åström, 2014). Wu hade 

stora planer för JC redan vid förvärvet med målet att JC skulle växa till en gigantisk kedja 

med fokus på marknader i Skandinavien, Europa, USA och Kina (Åström, 2014). Denim 

Island hade sedan länge varit leverantör till JC:s märke “Crocker” men ville lansera sina 

andra jeansmärken till butikskedjan, märken som redan är stora i USA och Italien (Hellekant, 

2013; Intervju, Nilsson). Vid förvärvet hade JC totalt 112 butiker, varav 77 centralägda och 

35 franchisebutiker (Hellekant, 2014). 

  
Förhandlingarna gick snabbt och förvärvet skedde utan några större komplikationer. Totalt 

tog processen 2-3 månader vilket är en kort tid med tanke på avståndet mellan de två 

länderna. Denim Islands ägare Gordon Wu var mycket i Sverige under den korta tid förvärvet 



 27 

pågick och Nilsson menar att “Gordon inte riktigt hade klart för sig vad han köpte för det 

gick väldigt fort. Han såg väl framför sig, eftersom han tidigare levererat Crocker-jeans, en 

jeanskedja som kunde bli en plattform för resten av sina märken” (Intervju, Nilsson). Vid 

förvärvet blev Magnus Senke, med bakgrund i klädföretagen J Lindeberg och Gul&Blå, 

tillförordnad vd och Thommy Nilsson tillsattes som styrelseordförande (Hellekant, 2013). 

Marcus Skinnar, en entreprenör med erfarenhet av affärer med Kina, bistod som kinesiskt 

kontakt vid förvärvet. Han blev koncernchef för den svenska delen av Denim Island och gick 

in som 10-procentig delägare (Hansson, 2013; Hellekant, 2014).  

 

Vid förvärvet uttalade sig vd:n Magnus Senke om att fokus initialt skulle vara att med hjälp 

av Denim Islands finansiella styrka rädda de 21 butiker som RNB planerat att lägga ned, 

öppna fler butiker och stärka JC:s marknadsposition. I ett uttalande sa Senke att ”i motsats till 

RNB så vill vi satsa på JC och på franchisetagarna, och skapa goda förutsättningar för dem 

att öppna fler butiker” (Hansson, 2013). Nilsson anger att en av anledningarna till att han 

kom tillbaka till JC vid förvärvet var för att ta hand om JC-handlarna och försöka skapa en 

kontinuitet från det gamla till det nya för dem. Många av handlarna hade ekonomiska 

problem så de såg förvärvet som en möjlighet till en fri gruppering igen (Intervju, Nilsson). 

Franchisetagarna sa själva att de mottog beskedet om Denim Islands förvärv mycket positivt. 

De hade inte kommit helt överens med RNB och haft en turbulent och tuff tid. Vid förvärvet 

hade franchisetagarna förhoppningar om att det framförallt skulle bli ordning på leveranser, 

kollektioner och bättre sortiment (Intervju, Franchise 1; Intervju, Franchise; Intervju, 

Franchise 3). Det upplevdes positivt att förvärvaren var en stor jeansproducent med god 

kunskap om jeans (Intervju, Franchise 1). Vad gäller leverantörerna reagerade de inte 

märkbart på förvärvet. Nilsson menar att förvärv är vanligt idag och det blev ingen stor 

förändring för JC:s leverantörer som till exempel Levi’s och Lee eftersom de levererar ett 

bassortiment som måste finnas som en plattform på JC. Det fanns därför inga planer på att ta 

bort varumärken utan meningen var att föra in fler av Denim Islands egna varumärken 

(Intervju, Nilsson).  

4.3 Det första året efter förvärvet 
Det första året efter förvärvet kantades av konflikter inom JC och flera nyckelpersoner 

lämnade företaget (Hofbauer, 2014). Senke avgick efter 21 dagar som vd och Skinnar blev då 

tillförordnad vd (Solidinfo, Hellekant, 2104). I mars 2014, fem månader efter förvärvet, valde 

Nilsson att avgå som styrelseordförande (Intervju, Nilsson). Två månader senare avgick även 
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Skinnar och sålde alla sina aktier i bolaget. Thomas Behring, före detta vd på e-

handelsbutiken Campadre (Habit, 2014), tillsattes som vd och blev då den tredje personen 

som haft den posten under det första halvåret efter förvärvet. Den sista nyckelpersonen att 

lämna JC det första året blev marknadschefen Eleonore Säll som avgick i september 

(Hofbauer, 2014). 

  
I media skrevs det att anledningarna till de olika avhoppen i de flesta fall var kulturkrockar 

och oenigheter med den nya ägaren Wu (Åkesson, 2014; Hofbauer 2014). Det skrevs att 

Nilsson avgick på grund av kulturkrocken mellan kinesisk och svensk bolagsstyrning och 

oenighet om JC:s strategi (Åkesson, 2014). Skinnar sålde sina aktier på grund av oenighet 

med Wu och Säll avgick på grund av brist på samsyn kring bolagets kommunikation 

(Hofbauer, 2014). I intervjun med Nilsson anger han att den primära orsaken till att han 

avgick som styrelseordförande inte var kulturkrockar utan strategiska skillnader. Nilsson 

upplevde att agendan inte blev som tänkt och kände att han och den nya ägaren Wu hade 

skilda syften. Wus ambition var att få en avnämare till sina egna produkter och flytta all 

produktutveckling och design till Kina för att uppnå synergier. Nilsson ville istället bygga 

tillbaka JC till vad det en gång varit. Han ansåg att Wu inte hade tillräckligt med kunskap om 

den svenska marknaden för att designen skulle ske i Kina. (Intervju, Nilsson).  

 

Kulturskillnader är dock något som Nilsson nämner märktes av efter förvärvet. Med 

kulturskillnader menar han främst ledarstilen. Svenskar är vana vid ett delegerat ledarskap 

där alla får eget ansvar medan Wu behövde ha full kontroll. Kort efter förvärvet kom det två 

kinesiska medarbetare till Sverige som var för sig rapporterade till Wu. ”Vi hade nästan som 

de gamla tidernas politruker4 som var inne och följde allt och alla och rapporterade direkt 

till Gordon. Det var väldigt ovanligt för oss som är ett svenskt modeföretag” (Intervju, 

Nilsson). Nilsson menar att när man försöker få ett bolag att stå på egna ben och inte har all 

infrastruktur på plats kan det bli problematiskt med alla rapporter eftersom siffrorna kanske 

inte alltid stämmer. Detta innebar att Wu fick olika uppgifter och det blev kaotiskt när han 

befann sig i Kina och hade synpunkter. ”Så det blev väldigt rörigt och då bestämde jag mig 

snabbt för att det här kan jag inte stå bakom utan jag lämnar” (Intervju, Nilsson).  

                                                
4 Politruk: Ordet användes förr som benämning på en politisk övervakare 
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4.4 Det andra året efter förvärvet 
4.4.1 Den nya strategin 
Två år efter förvärvet, i november 2015, berättar JC:s vd Thomas Behring för media om JC:s 

nya strategi. Bolagets kinesiska ägare Wu är tydlig med att målet för JC är global tillväxt. 

Den nya visionen är att JC ska vara nummer ett i världen. Det är en vision utan en tydlig 

tidsplan men Behring framhåller att expansionen kommer att ske i hög hastighet och 

beskriver Wu som en stark och uthållig ägare. Expansionen ska inledas i Sverige genom 

öppnandet av flera butiker. Antal och tidsplan är inget som Behring vill nämna men 

franchisetagare framhålls som viktiga (Åkesson, 2015). I en tidigare intervju med dåvarande 

vd:n Skinnar nämndes uppköp av kedjor, butiker och franchisedrift som tänkta strategier för 

JC:s globala tillväxt (Åström, 2014). Sedan Behring tillträdde som vd har han fokuserat på att 

ge JC en tydligare profil där varumärkena lyfts fram var och ett för sig. Den nya profilen syns 

tydligast i JC:s nya premiumkoncept som hade premiär i Mall of Scandinavia i november 

2015 (Åkesson, 2015).  

 

Det nya konceptet heter JC (ACE) där ACE står för Another Contemporary Expression och 

syftet är att bli konsumenternas förstahandsval för denimkläder (JC (ACE), 2015). Fler ACE-

butiker ska öppnas i Stockholm, Malmö och Göteborg men även kedjans övriga butiker ska 

genomgå en förändring med större sortiment av toppar, skor och accessoarer. Ytterligare ett 

nytt butikskoncept har öppnats i Västerås. Det är ett outletkoncept som heter JC Rack Store. 

Samtidigt ska även näthandeln utvecklas och nästa steg av digitalisering ska påbörjas redan i 

vinter. Behring betonar att JC har en svensk själ och viktiga anledningar som låg till grund 

för Denim Islands förvärv av JC var kunskapen inom retail och svensk designspets, 

tillsammans med svenska konsumenters trendkänslighet. Det är fortfarande i Stockholm som 

besluten fattas men en väsentlig skillnad efter förvärvet är att det idag inte finns kvar några 

designer inom bolaget. Crocker är inte längre ett JC-varumärke och idag är JC en renodlad 

detaljhandlare till skillnad mot tidigare då den största delen av sortimentet var egna 

varumärken. Behring berättar också att ungefär 20–40 procent av JC:s nya sortiment kommer 

att utgöras av Denim Islands varumärken (Åkesson, 2015).   

4.4.2 Franchisetagarna 
Trots att utgångspunkten efter Denim Islands förvärv var att satsa mer på franchisetagarna 

(Hansson, 2013) blev det i november 2015 klart att 22 av JC:s då 28 franchisebutiker valt att 

inte förnya avtalet och går därför ur JC vid årsskiftet för att bilda en egen kedja, Jeansbolaget. 
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Den nya kedjan blir en frivillig fackkedja, precis så som JC var förut (Blidnert, 2015). De 

fåtal franchisetagare som stannar kvar hos JC är de som inte har egna hyresavtal (Olsson, 

2015). Att franchisetagarna valde att inte förnya avtalet berodde bland annat på att det nya 

avtalet hade ändrade villkor i till exempel höjda avgifter, och att det inte gick att nå en 

överenskommelse (Åkesson, 2015a). Franchisetagarna anger att en annan orsak var att de 

förväntningar som funnits vid förvärvet inte infriats. Det största problemet var försenade 

leveranser men förväntningar på marknadsföring, sortiment och feedback infriades inte heller 

(Intervju, Franchise 1; Intervju, Franchise 2). Franchisetagare 3 menar att det fanns 

leveransproblem redan under tiden med RNB men att tillgången på Crocker-jeans har 

försämrats ytterligare. Hyllor i butiken har tidvis stått tomma samtidigt som det kommer 

leveranser med varor som inte har beställts (Intervju, Franchise 3). Franchisetagarna upplever 

att JC har förändrats på flera sätt sedan Denim Island tog över. Sortimentet har förändrats och 

valfriheten har blivit större. Tidigare levererade JC ungefär hälften av sortimentet vilket efter 

förvärvet har minskat till ungefär 25–30 procent. Den större valfriheten bidrog till att det blev 

lättare att bryta sig ut från JC (Intervju, Franchise 2). Planer om att gå ur hade funnits redan 

sedan RNB ägde JC, men Denim Islands förvärv gav nytt hopp (Forne, 2015). Det blev dock 

inte bättre och andra påverkande faktorer till avhoppen är att JC har centraliserats och kretsar 

mycket kring Stockholm, JC:s historia har glöms bort och informationen når inte ut till 

butikerna som den gjorde innan (Intervju, Franchise 1). Franchisetagare 2 anser att den 

primära förändringen efter förvärvet är kulturkrockar eftersom ”Gordon har en syn, vi har en 

annan, vilket ibland skapar problem” (Intervju, Franchise 2). Franchisetagare 2 menar att 

kulturkrockar inte alltid behöver vara negativt men eftersom den nya ägaren vill vara med 

och ta vartenda beslut och har svårare att delegera saker så skapar det förseningar i ett stort 

företag där en person omöjligt kan hinna med att ta alla beslut (Intervju, Franchise 2). 

Franchisetagare 3 har en motsatt syn med en mycket positiv bild av den nya ägaren Wu och 

anser att felet ligger hos ledningen i Sverige (Intervju, Franchise 3). 

 

Franchisetagarna tror inte att kundernas attityd kommer att förändras när butikerna byter från 

JC till det nya varumärket Jeansbolaget. Många av franchisebutikerna ligger i små orter där 

den lokala förankringen är stor och butiken är mer förknippad med personalen som arbetar 

där än namnet på butiken. Den största skillnaden kommer att vara att Crocker inte kommer att 

säljas i butikerna längre (Intervju, Franchise 1; Intervju, Franchise 2; Intervju, Franchise 3). 

Franchisetagare 2 menar dock att det kan ha en positiv effekt att inte förknippas med JC och 
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säger att “det har bara varit negativa skriverier sedan RNB, så jag tror att kunder kan ha en 

mer positiv attityd till ett nytt varumärke. Det är det vi strävar efter” (Intervju, Franchise 2).  

4.4.3 Kunderna 
Majoriteten av kunderna i enkätundersökningen, ungefär 70 procent, har endast handlat på JC 

under en specifik period, det vill säga endast under ett ägandeskap. Antingen innan år 2006, 

då JC var självständigt, under perioden 2006–2013 då RNB ägde JC, eller efter 2013 när 

Denim Island förvärvat JC. Endast 12 procent av kunderna har kontinuerligt handlat på JC 

under alla tre perioder. Majoriteten av kunderna upplever JC som en tillförlitlig och trovärdig 

klädkedja. En tiondel anser att JC är ett oberäkneligt och opålitligt företag och resterande 16 

procent har bland annat angett att de upplever JC som ungdomligt, omodernt eller tråkigt. 

  
Det är en ganska jämn fördelning mellan de som har ändrat och inte har ändrat sin 

uppfattning om JC genom åren. 43 procent av de svarande angav att deras uppfattning har 

förändrats. De har mycket blandade uppfattningar, där vissa anser att kvalité, expertis och 

service har blivit bättre medan andra tycker tvärtom. Några påpekar att kläderna känns mer 

vuxna nu jämfört med förr och någon uppfattar att JC försöker att framstå som mer exklusivt 

nu. En person upplever att JC har riktat in sig mot en smalare målgrupp genom att nischa sig 

mot en rockigare stil medan en annan tycker att målgruppen blivit otydlig. Många har märkt 

att kedjan minskat i popularitet och att utbudet har förändrats. En person nämner att JC:s 

förluster har bidragit till en mer negativ bild av företaget. Många av de svarande i 

åldersgruppen 20–29 år berättar att de brukade handla mycket på JC när de var yngre och att 

märket var mycket populärt då. Idag handlar de inte längre hos klädkedjan och anger att en 

anledning kan vara att de växt ifrån märket eftersom de upplever målgruppen som yngre. 

  
Endast 22 procent av kunderna visste om att JC blev uppköpt år 2013. Vidare angav 69 

procent av de svarande att kännedomen om att den nya ägaren är kinesisk inte påverkar deras 

bild av JC. Av de resterande anger majoriteten att det kinesiska ägarskapet påverkar bilden 

negativt. Några anger att ett kinesiskt ägande förknippas med sämre kvalité, barnarbete och 

dåliga arbetsvillkor. Majoriteten av de svarande har inte sett att det skrivits om JC i media. 

Av de fåtal som läst om JC i media anser de flesta att media inte har haft någon påverkan på 

deras uppfattning om klädkedjan.5 

                                                
5 Se bilaga 4 och 5 för enkätundersökningens frågeformulär och fullständig sammanställning av enkätstudien.  
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5. Analys 
5.1 Förvärv som kritisk händelse 
Denim Islands förvärv av JC är ett vertikalt förvärv där en leverantör förvärvar en kund. 

Förvärvet kännetecknas av de bakomliggande orsaker som är typiskt för förvärv från BRIC-

länder till i-länder (Marina & Marinova, 2012, s. 74-75). Denim Island ville genom förvärvet 

få tillgång till kunskap och en ny marknad. Att JC var nära konkurs och länge legat ute till 

försäljning, samt att köpet skedde väldigt snabbt tyder även på att det kan ses som ett 

impulsköp av ett företag till fyndpris. Detta stöds av att Nilsson nämner att Denim Islands 

ägare Wu inte visste vad han hade köpt. Denim Islands finansiella tillgångar tillsammans med 

Kinas “going-out-policy” (Latteman & Alon, 2015) innebar troligtvis att ägaren Wu såg en 

möjlighet i JC trots företagets finansiella svårigheter.  

 

Denim Islands förvärv av JC kan ses som en kritisk händelse, eftersom det orsakade radikala 

förändringar, att relationer avslutades och påbörjades med nätverksaktörer. Franchisetagarna 

valde att avsluta relationen med JC genom att inte förnya avtalet, och det finns kunder som 

både slutat och börjat handla på JC efter förvärvet. Förändringarna var av den 

sammankopplade typen, eftersom förändringar i den tvåsidiga relationen mellan Denim 

Island och JC även påverkade andra aktörer i nätverket och förändrade deras relation med JC. 

Innan förvärvet var JC i den inkrementella förändringscirkeln, ett relativt stabilt tillstånd vad 

gäller nätverksförändringar. Förvärvet medförde en förflyttning ut i den radikala 

förändringscirkeln, där en radikal förändring i den tvåsidiga relationen även ledde till radikala 

förändringar i externa nätverksrelationer. Resultatet av vår studie visar att förvärvet inte 

medförde några förändringar i relationen med leverantörer. Denim Island/JC hade ingen 

intention i att avsluta relationen med några leverantörer utan ville bara öka utbudet av Denim 

Islands egna varumärken, och leverantörerna själva reagerade inte på förvärvet eftersom 

förvärv är så pass vanligt idag inom klädbranschen. 

5.2 Kulturskillnaders påverkan på ett nätverk 
Flera faktorer tyder på att kulturskillnaderna mellan Denim Island och JC är stora. Till 

exempel så avgick flera nyckelpersoner kort efter förvärvet och majoriteten av 

franchisetagarna sa upp avtalet två år efter förvärvet. Nilsson menar att strategiska skillnader 

var den primära orsaken till att han lämnade JC. Asiatiska ledares mål för företag skiljer sig 

ofta från västerländska (Hofstede, 2007), så även en stor skillnad i strategiska mål kan i 

grunden vara orsakad av kulturskillnader. Stora skillnader mellan företagen väcker oftast 
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starka reaktioner och ökar risken för att förvärv orsakar negativa reaktioner (Bocconcelli et 

al., 2006). Initialt var franchisetagarna samt den nya ledningen positiva till förvärvet men två 

år senare väcktes negativa reaktioner hos många inblandade och Franchisetagare 2 upplevde 

att kulturkrockar var den primära orsaken till de förändringar som orsakats av förvärvet. 

  
Kulturskillnader mellan de två företagen syns tydligast i kulturdimensionen maktdistans. 

Asiatiska länder kännetecknas av hög maktdistans med ojämnt fördelad makt där cheferna 

beslutar vad de anställda ska göra. Både Nilsson och Franchisetagare 2 anger att den nya 

ägaren Wu hade behov av full kontroll över beslutsfattandet. Detta skiljer sig åt från delegerat 

ledarskap som svenskar är vana vid. Både Nilsson och Franchisetagare 2 upplevde det som 

problematiskt med den hierarkiska förändring som skett i organisationen efter förvärvet.  

 

Det går inte att utläsa någon tydlig skillnad mellan företagen inom individualism kontra 

kollektivism. Ägaren Wu stoppade nedläggningen av alla franchisebutiker som var planerad 

innan förvärvet vilket kan kopplas till ett kollektivistiskt synsätt där man beskyddar varandra 

inom gruppen. Dock hade även de svenska personerna inom ledningen som initialt mål att ta 

hand om franchisetagarna. Senare valde majoriteten av franchisetagarna att gå ur JC eftersom 

de inte blivit väl omhändertagna, vilket gör att det kan vara svårt att påvisa att det funnits 

något tydligt kollektivistiskt synsätt från Wus sida. Att det inte finns märkbara skillnader i 

individualism kontra kollektivism kan förklaras av att Kina under senare år har genomgått en 

kraftig ekonomisk tillväxt vilket kan leda till högre grad av individualism (Hofstede, 2007). 

  
I den nya strategin som vd:n Behring presenterade två år efter förvärvet fanns ett tydligt 

fokus på långsiktighet och det pratades inget om den nuvarande negativa lönsamheten. Detta 

tyder på att Wu inte lägger någon större vikt vid kortsiktig lönsamhet utan fokuserar på 

långsiktig lönsamhet, vilket är typiskt för asiatiska länder som Kina med lång tidsorientering. 

Lång tidsorientering leder oftast till högre besparingar och därmed mer pengar för 

investeringar (Hofstede, 2004; Hofstede, 2007). Wu har satsat stort på JC ekonomiskt och att 

han har stora finansiella tillgångar bekräftas även av Nilsson. Behring beskriver Wu som en 

uthållig ägare vilket är ytterligare ett drag som förknippas med lång tidsorientering.  

5.3 Legitimitetsförändringar 
Denna studie visar på att majoriteten av JC:s kunder ser klädkedjan som tillförlitlig och 

trovärdig, vilket visar på att det nya JC uppfattas som legitimt av de flesta. Somliga 
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nätverksaktörers uppfattning av JC har förändrats genom åren, så det går därför att fastställa 

att legitimitetsförändringar har skett. Ett stort antal kunder anger att deras uppfattning om JC 

har förändrats genom åren eftersom de märkt att sådant som utbud, kvalité, service och 

målgrupp har förändrats, både positivt och negativt, till följd av RNB:s förvärv och Denim 

Islands förvärv. Att det är just förvärven som påverkat uppfattningarna kan styrkas med att en 

majoritet av kunder endast har handlat på JC under en specifik period, det vill säga antingen 

innan RNB:s förvärv, under tiden RNB var ägare, eller efter Denim Islands förvärv 2013. Ett 

företags legitimitet avgör om en aktör vill ingå i en relation med företaget, så en 

legitimitetsförändring kan medföra att kunder antingen börjar eller slutar handla hos ett 

företag. Förvärvet verkar inte ha påverkat leverantörernas syn på JC särskilt mycket eftersom 

deras relation med JC inte har förändrats. JC beställer produkter från dem precis som innan 

förvärvet och som tidigare nämnts sker förvärv så pass ofta idag att leverantörer generellt sett 

inte bryr sig särskilt mycket så länge deras egna leveranser inte förändras. 

 

Legitimitet är även viktigt internt i ett företag och det kan ifrågasättas hur legitimt JC ansågs 

vara internt efter Denim Islands förvärv då ett stort antal nyckelpersoner valde att avgå. Hur 

pass olika företagen var innan förvärvet kan leda till en stor förändring i det fokala företaget, 

och de anställda kan ha svårt att anpassa sig till nya arbetssätt. Nyckelpersonerna anger att de 

avgick på grund av oenigheter om strategi och kulturskillnader. Det går därför att påvisa att 

det fanns stora skillnader mellan Denim Island och JC och att förvärvet förändrade JC:s 

interna legitimitet negativt. En påverkande faktor till den interna legitimitetsförändringen kan 

sägas vara kulturskillnader mellan de två parterna i förvärvet. Att kulturskillnader kan 

påverka ett företags legitimitet kan även styrkas med att flertalet kunder förknippade ett 

kinesiskt ägande med dåliga arbetsförhållanden som inte motsvarar det svenska samhällets 

moraliska förväntningar. Deras uppfattning av JC blev alltså sämre när de fick reda på att JC 

nu har en kinesisk ägare. 

 

De intervjuade personerna som länge arbetat på JC trodde alla att media hade en betydande 

påverkan på kunders uppfattning om företaget, och att de negativa skriverierna kan ha haft 

inverkan på klädkedjans motgångar. Enkätstudien visade dock att få kunder hade läst om JC i 

media och att de som hade gjort det inte ansåg sig ha påverkats. Detta kan förklaras med att 

medieartiklarna om JC främst publicerats i fackpress där majoriteten av läsarna är personer 

som verkar inom eller har ett särskilt intresse för branschen. Nätverksteori om företag som 
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verkar på industriella marknader har belyst hur stor påverkan media kan ha på ett företags 

nätverk och legitimitet (Persson & Káptalan-Nagy, 2006). Vi kan genom resultatet av vår 

studie konstatera att media inte påverkar ett konsumentföretags legitimitet i lika hög grad 

som ett industriellt företag. Konsumenter består av en mycket stor grupp och har till skillnad 

från företagskunder inte lika starka relationer med sina leverantörer. Konsumenter som inte 

själva är aktiva inom industrin kan ha mindre intresse av att läsa branschnyheter.  

5.4 Nätverkseffekter 
Utefter resultatet av vår studie har vi utformat JC:s nätverk så som det såg ut innan förvärvet 

och hur vi uppfattar att det ser ut efter förvärvet. Konsumenterna har illustrerats som en grupp 

eftersom det inte finns någon tydlig gräns för hur många konsumenter det finns eller vilka 

butiker de har relation med.  

Figur 5. JC:s nätverk innan förvärvet, enligt analysmodell 

Figur 6. JC:s nätverk efter förvärvet, enligt studiens resultat 
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Av figurerna framgår att den största nätverksförändringen som skett, förutom att Denim 

Island gick från leverantör till ägare, är den stora minskningen av antalet franchisetagare. 

Vidare ansågs media ha en direkt påverkan på alla aktörer i den första nätverksbilden medan 

resultatet visade att medias påverkan på konsumenter och leverantörer är svagare än medias 

påverkan på företagen i den tvåsidiga relationen och de butikerna som har en direkt koppling 

till de två företagen.  

 

Denim Islands förvärv anses ha lett till både förväntade och oväntade nätverkseffekter där 

kulturskillnader har haft en påverkan. Förväntade effekter av förvärvet är att JC tagit in fler 

av Denim Islands varumärken samt att nya kundrelationer har skapats. Att franchisetagarna 

valde att lämna JC kan ses som en oväntad effekt då ledningen efter förvärvet framhållit att 

franchisetagare var något som skulle satsas på. Den oväntade effekten, att franchisetagarna sa 

upp avtalet, kan ha orsakats av att JC och Denim Island fokuserade för mycket på den 

tvåsidiga relationen och glömde bort relationer i det externa nätverket, som franchisetagarna. 

Inga av franchisetagarnas förväntningar infriades och Franchisetagare 1 upplevde bland annat 

att information inte nådde ut till butikerna. Att leverantörsrelationerna förblev oförändrade 

efter förvärvet beror troligtvis på att de inte berördes av förvärvet och inte på att relationerna 

med leverantörer underhölls på något specifikt sätt.  

 

Andra intressanta resultat som har framkommit av vår studie är att 57 procent av kunderna 

ansåg att deras uppfattning om JC inte har förändrats genom åren.  Ett stort antal i 

åldersgruppen 20–29 år svarade att de slutat handlat på JC på grund av att de växt ifrån 

målgruppen. Det kan vara så att de fortfarande har kvar den gamla bilden av JC, när JC 

fortfarande hade en yngre målgrupp, och valt att undvika butiken till följd av det. Kanske att 

det är svårt för ett företag med ett historiskt starkt varumärke att uppnå den önskade effekten 

av en förändrad strategi vid ett förvärv. En orsak till detta kan vara att konsumenter inte är 

uppmärksamma på branschnyheter. Att media inte påverkar kunderna i någon större 

utsträckning kan vara både positivt och negativt för konsumentföretag. Legitimiteten skadas 

inte betydligt av negativa skriverier, men positiva skriverier kan inte heller användas som 

verktyg för att reparera och underhålla legitimiteten. 

 

Ett annat intressant resultat är att så många historiska händelser har påverkat JC och hur 

klädkedjan uppfattas idag. JC har genomgått många förändringar genom åren och varje 
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händelse har påverkat företaget. Förvärv kan vara kritiska händelser, men det kan även 

händelser som en börsnotering vara. Av studien framgår även att ett förvärv som sker inom 

ett land kan ha stor påverkan på ett företag, trots att nationella kulturskillnader inte existerar. 

 

Analysmodellen såg förvärv som en utlösare av radikala nätverksförändringar med legitimitet 

och kulturella skillnader som påverkande faktorer för effekten av nätverksförändringarna. 

Enligt denna studie kan Denim Islands förvärv ses som en kritisk händelse som utlöste 

radikala förändringar i JC:s nätverk. Förvärvet fick störst effekt på JC:s närmaste relationer 

eftersom det främst var nyckelpersoner ur JC:s ledning som valde att lämna företaget, samt 

franchisetagarna som har en väldigt stark koppling till JC. Den tydligaste underliggande 

faktorn till avslutandet av relationer är kulturskillnader som även haft en indirekt påverkan på 

legitimiteten.  

6. Slutsatser 
Som svar på forskningsfrågan ”hur förändras ett konsumentföretags nätverk när det 

förvärvas och vilken effekt har nationella kulturskillnader mellan de två företagen på det 

förvärvade företagets nätverksrelationer?” visar resultatet av denna studie att förvärv inte 

påverkar ett konsumentföretags kund- och leverantörsrelationer i lika hög grad som ett 

industriellt företags kund- och leverantörsrelationer. Detta anses bero på att 

konsumentföretag inte har lika starka relationer med sina kunder, och i detta fall inte heller 

med leverantörer. Det är främst interna förändringar i företaget som orsakas av förvärvet, 

vilka sedan kan leda till externa förändringar i nätverket. Resultatet av studien påvisar att 

stora nationella kulturskillnader mellan företagen i ett förvärv troligtvis kommer att leda till 

större förändringar, både internt och externt i nätverket. Företaget som undersöktes 

påverkades av kulturskillnader mellan asiatiska länder och västerländska länder i ledarstil och 

strategi och effekterna blev att både nyckelpersoner i ledningen och franchisetagare valde att 

lämna företaget. Flera kunder ändrade sin uppfattning om JC och ansåg det negativt att 

företaget köpts upp av ett kinesiskt företag. Dessa förändringar anses ha skett specifikt på 

grund av att uppköparen var ett kinesiskt företag. Kulturskillnader anses också ha påverkat 

det förvärvade företagets legitimitet eftersom konsumenters uppfattning om JC förändrades 

på grund av att förvärvet skedde från Kina. Av studien framgår även att media har mindre 

påverkan på ett konsumentföretags legitimitet jämfört med ett företag som verkar på en 

industriell marknad. Media har inte påverkat konsumenternas syn på JC:s legitimitet i någon 
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större utsträckning eftersom få av de svarande hade uppmärksammat att det skrivits om JC i 

media. Sammanfattningsvis så har JC:s relationer till leverantörer och konsumenter inte 

förändrats märkbart från uppköpet till idag, medan relationen till franchisetagare har 

påverkats i hög grad eftersom den i stor utsträckning avslutats.  

7. Avslutande diskussion 
Denna studie visar betydelsen av att studera förvärv utifrån en processyn. JC är ett företag 

med lång historia och genom en processtudie har förståelse skapats för hur historiska 

händelser kan få långsiktiga effekter på ett företags framtida utveckling. Processtudier är 

nödvändiga för att förstå nätverkseffekter av ett förvärv (Bizzi & Langley, 2012). På grund av 

detta är det svårt att isolera en händelse och med säkerhet fastställa att effekter på ett företags 

nätverk är orsakade av den specifika händelsen, och inte av historiska händelser. Det är 

tydligt att Denim Islands förvärv av JC har fått effekter på JC:s nätverk men det kan vara 

svårt att fastställa om dessa effekter enbart är en konsekvens av förvärvet eller om effekterna 

grundas på andra faktorer bakåt i tiden. Ett exempel är att både Nilsson och franchisetagarna 

menar att det började gå utför för JC redan när företaget börsnoterades år 2000 och att det var 

tiden med RNB som skapade de stora problemen och förstörde JC:s relation med 

franchisetagarna. Att franchisetagarna valde att gå ur JC nu är därför baserat på en rad 

historiska händelser. Denim Islands förvärv av JC kan ses som den kritiska händelse som 

utlöste att det skedde just nu, men förvärvet är troligen inte den enda orsaken till beslutet. Att 

det inte blev bättre med den nya ägaren samt att franchisetagarna fick ökad frihet i att välja 

sitt eget sortiment gjorde att det blev lättare att bryta sig loss just nu. 

 

Det finns dock en typ av effekter som går att isolera, de som orsakats av kulturskillnader 

mellan Kina och Sverige. Eftersom JC tidigare haft svenska ägare kan dessa effekter inte ha 

orsakats av något annat än det specifika förvärvet som har studerats. Respondenternas åsikter 

om kulturskillnaders påverkan skiljer sig åt vilket kan bero på att vissa faktorer inte upplevs 

som kulturskillnader, till exempel olika mål eller syn på strategi. Något som dock kan 

diskuteras är om skillnaderna i ledarstil är baserade på Wus personlighet eller kinesisk 

ledarstil. Det skulle kunna vara personlighetsdrag lika gärna som kulturskillnader som har 

orsakat konflikterna och skapar olika synsätt. Baserat på Hofstedes dimensioner kan det dock 

konstateras att samtliga uppfattade skillnader i ledarstil stämmer in på det som kännetecknar 

asiatisk ledarstil och därför hävdas att effekterna har orsakats av kulturskillnader mellan Kina 
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och Sverige. Detta stöds även av tidigare forskning som visar att stora kulturella skillnader 

mellan två företag inblandade i ett förvärv leder till svårigheter som till exempel integration 

och motivation för personal att stanna kvar. 

 

Även om det framgår av konsumentundersökningen att kunder har slutat och börjat handla på 

JC efter förvärvet är det svårt att veta om det är en kausal effekt av förvärvet. De flesta 

kunderna hade inte läst om JC i media och var inte medvetna om förvärvet så det kan vara 

historiska händelser eller slumpen som gjort att de slutat eller börjat handla på JC efter 

förvärvet 2013. Kundundersökningen påvisade dock stora skillnader i ett förvärvs 

nätverkseffekter på konsumentföretag och företag på en industriell marknad. Konsumenter 

som kunder är inte lika aktiva som företagskunder i att interagera med företag och är inte 

heller lika pålästa om branschnyheter. Det beror troligtvis på att kunderna inte är kopplade till 

företag genom investeringar så det får ingen ekonomisk effekt för kunder om relationen med 

ett företag avslutas. Många av varumärkena som säljs på JC finns även att få tag på i andra 

butiker så en avslutad relation med JC innebär oftast inte för kunderna att de inte längre kan 

köpa produkten. Utifrån detta anser vi att den nätverksteori som finns för industriella företag 

inte går att applicera fullt ut på ett konsumentföretag eftersom konsumenter skiljer sig så pass 

från företagskunder. 

 

Det är viktigt att framhålla att förvärvet som studerats fortfarande är relativt nytt, i skrivande 

stund är det endast två år sedan det skedde, så det kommer troligtvis fortsätta att ske 

nätverksförändringar till följd av förvärvet. Flera händelser som har studerats har inträffat 

nyligen och har därför inte fått någon märkbar effekt än. Franchisetagarnas val att gå ur JC 

kommer inte att verkställas förrän vid årsskiftet 2015/2016 och kommer därför inte att 

påverka JC eller andra nätverksaktörer som kunder och leverantörer förrän nästa år. JC:s nya 

koncept JC (ACE) och JC Rack Store har nyligen lanserats och deras effekt på kunderna kan 

inte heller förväntas visa sig fullt ut förrän nästa år. Att förvärvet inte har fått några effekter 

på leverantörerna kan därför även bero på att en sådan effekt först visar sig senare, till 

exempel om de nya koncepten i framtiden innebär förändringar i bassortimentet. JC:s nya 

strategi är inte ännu helt implementerad och på vilket sätt Denim Island kommer att använda 

JC som plattform för sina egna varumärken går inte heller att uttala sig om i dagsläget. 

Troligtvis kommer mycket att visa sig när fler konceptbutiker öppnas och JC börjar sin 

globala expansion, något som det inte finns någon offentlig tidsplan för än så länge.  
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8. Förslag på vidare forskning 
Eftersom det finns relativt lite forskning om nätverksförändringar vid förvärv av 

konsumentföretag vore det intressant att genomföra fler, liknande undersökningar för att se 

om de genererar samma resultat som denna studie. Det hade även varit intressant att lyfta 

fram relationen till leverantörerna mer i dessa studier eftersom leverantörernas uppfattning 

om förvärvet enbart har erhållits genom andrahandsinformation i denna studie. Ett annat 

förslag på framtida forskning är att undersöka samma, eller ett liknande fall fast ur 

förvärvarens perspektiv. En sådan studie skulle kunna addera ny information eller lyfta fram 

nätverkseffekter som inte framgår av denna studie. 

 

Vidare vore det intressant att studera hur mycket skillnader i ledarstil beror på kultur 

respektive personlighet, för att studera hur stora effekter kulturskillnader faktiskt har i 

förvärv. Vår studie visar att kulturskillnader har en stor påverkan vid ett förvärv men detta 

resultat skulle stärkas av fler undersökningar på andra västerländska företag som blivit 

förvärvade av kinesiska företag. Intressant att fokusera på är då om även dessa ledare har en 

stereotypisk asiatisk ledarstil eller om den skiljer sig åt och beror mer på personlighet. 

 

Processer tar aldrig slut och det skulle därför vara intressant att fortsätta studera JC och 

undersöka om ytterligare nätverksförändringar yttrat sig om några år, när franchisebutikernas 

avhopp verkställts och de nya butikskoncepten JC (ACE) och JC Rack funnits på marknaden 

under en längre tid. 
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Bilaga 1: Muntliga källor 
Franchise 1, Franchisetagare i JC, 7 december, 2015, Uppsala, Telefonintervju.  

 

Franchise 2, Franchisetagare i JC, 7 december, 2015, Uppsala, Telefonintervju. 

 

Franchise 3, Franchisetagare i JC, 8 december, 2015, Uppsala, Telefonintervju. 
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Bilaga 2: Intervju med Thommy Nilsson 
 
Telefonintervju 

27 november 2015 kl. 09.00 

 

Berätta lite om dig själv och vilka roller du har haft på JC. 

Varför valde du att avgå? Var det på grund av kulturskillnader? 

Var det alltså så att Denim Island styrde JC från Kina, men hade två medarbetare i Sverige 

som hjälp? 

Var JC från början en renodlad franchisekedja? 

När gick det över till franchise? 

Har relationerna med franchisetagare förändrats? 

När vi växte upp var JC mycket trendigt, har du någon tanke om varför kunder slutade handla 

på JC? 

Hade JC planer på att expandera globalt förut? 

Vid Denim Islands förvärv, förändrades leverantörerna? Fick man nya eller slutade med vissa 

leverantörer? 

Märkte du av ifall ägaren av Denim Island, Gordon Wu, ville byta ut (avsluta relationen med) 

vissa leverantörer eller ville han bara införa sina egna märken? 

Hur mottogs förvärvet av leverantörer, butiksägare, anställda osv.? 

Vet du om leverantörerna reagerade på att det var en annan leverantör som köpte upp JC? 

Anser du att media har haft stor påverkan på JCs relationer, vad gäller kunder och 

leverantörer (och anställda)? 

Har media påverkat din uppfattning av JC? 

Känner du att du påverkas mer av media nu när du inte jobbar på JC? 
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Tror du själv på JC:s framtid och deras nya koncept med ACE? 

Tror du det kommer att fungera med den nya kinesiska ägaren allmänt, med den nya strategin 

och att växa globalt? Tror du på JC? 

Tycker du att förvärvsprocessen gick smidigt eller fanns det komplikationer där? 

Vet du om Denim Island tog över all design och hela den aspekten som Gordon ville? 

Har du något annat som du själv vill tillägga? 
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Bilaga 3: Intervju med franchisetagare 
 
Telefonintervju med Franchisetagare 1 

7 december 2015 kl. 14.00 

 

Telefonintervju med Franchisetagare 2 

7 december 2015 kl. 15.00 

 

Telefonintervju med Franchisetagare 3 

8 december 2015 kl.  
 
Hur länge har du jobbat på JC? 
 
Hur mottog du meddelandet om att JC förvärvats av Denim Island? 
 
Var det något speciellt du hoppades på? 
 
Varför har du valt att avsluta franchise- avtalet? 
 
Hur upplever du att JC förändrades efter förvärvet? 
 
Upplever du att det har haft någon påverkan på JC att den nya ägaren är kinesisk? 
 
Tror du att kundernas attityd kommer att förändras när din butik kopplas från varumärket JC? 
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Bilaga 4: Enkätundersökning frågeformulär 
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Bilaga 5: Enkätundersökning diagram 
Totalt antal respondenter: 258 varav 245 användbara (bortfall 13 stycken) 
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