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Syfte: En fördjupning i ett fallföretag för att se om företagets val av inträdesstrategier på nya 

nationella marknader går att förstå utifrån existerande litteratur kring inträdesstrategival med 

fokus på nationella inträdesbarriärer. 

 

Metod: Fallstudie har valts som den övergripande forskningsdesignen, fallföretaget undersöks 

genomgående. Samtidigt studeras de nationella marknader som fallföretaget valt att gå in i 

med fokus på olika nationella inträdesbarriärer. För att beskriva inträdesbarriärerna har vi 

hittat indikatorer som beskriver barriärerna och gör dem jämförbara mellan länderna. Sedan 

används pattern-matching för att hitta mönster mellan värdena på indikatorerna och 

fallföretagets val av inträdesstrategi.  

 

Teoretiska perspektiv: Litteratur kring inträdesstrategier och mjuka tjänsteföretag fokuserar 

mycket på de olika typer av strategier som är vanligast bland dessa, nämligen licensiering, 

joint ventures och helägda dotterbolag. Utifrån flertalet nationella inträdesbarriärer försöker 

litteraturen förklara varför företag väljer olika inträdesstrategier i olika länder. 

Inträdesbarriärerna som fått mest fokus är landsrisk, lokalt igenkännande och 

efterfrågeförhållanden. Utöver dessa kan företagens interna organisationer ge ytterligare 

förklaring kring inträdesstrategivalen. Det vill säga att företagens behov av kontroll, storlek 

samt internationaliseringsstrategi kommer spela roll när de ska välja inträdesstrategi på en ny 

nationell marknad. 

 

Empiri: Fallföretaget Starbucks är ett multinationellt mjukt tjänsteföretag som producerar 

kaffe på plats i sina kafferestauranger. De hade 2008 över 15 000 enheter i över 40 länder och 

satsar på en fortsatt aggressiv internationell expansion. Intressant med Starbucks är att de 

väljer olika inträdesstrategier beroende på vilket land de går in i, de har flertalet 

licensieringar, joint ventures och helägda dotterbolag i olika länder. 

 

Slutsatser: Vi kom fram till att Starbucks i stor utsträckning valt att gå in med licensiering och 

joint ventures medan de endast mycket sällan valt helägda dotterbolag, även om det i flera fall 

är den optimala inträdesstrategin enligt litteraturen. Därför undersökte vi även Starbucks 

interna organisation och hittade där tydligare förklaringar till deras preferenser för att gå in i 

partnerskap genom antingen joint ventures eller licensiering. Deras strategi fokuserar mycket 

på expansion och för att lyckas med att öppna många lönsamma enheter kan partnerskap vara 

en nödvändighet. 
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Purpose: To investigate whether our case company’s entry mode decisions can be understood 

and explained by existing literature on choice of entry modes and national barriers to entry. 

 

Methodology: A case study has been chosen as the main research design; we investigate our 

case firm thoroughly. At the same time we study the national markets Starbucks has entered 

with focus on the national barriers to entry that, according to the literature, affect the choice of 

entry mode according to the literature. To portray the national barriers to entry we have found 

several indicators, which, with numbers, will describe the differences between the national 

markets Starbucks has entered. Pattern matching is used to find patterns between values of the 

barriers to entry and Starbucks’ choice of entry mode. 

 

Theoretical perspectives: Existing literature on entry modes and soft services has a focus on 

three common choices of entry modes among soft service firms; licensing, joint ventures and 

wholly owned subsidiaries. To explain companies’ different choices of these depending on 

national markets the literature is focused on explaining national barriers to entry such as 

country risk, location familiarity and demand conditions. Moreover, the internal organisation 

of the company will affect their entry mode choice together with the national barriers to entry. 

Especially the company’s policy on control, internationalisation strategy and size are taken 

into account when entering new national market. 

 

Empirical foundation: Starbucks, the case company, is a multinational soft service firm with 

coffee production around the globe and coffee serving at their coffee shops. As of 2008 they 

had over 15 000 units in over 40 countries and are continuously pursuing an aggressive 

expansion strategy. Starbucks is of interest to this study since they have entered so many 

markets and with varying choices of entry modes, they today have several different wholly 

owned subsidiaries, joint ventures and licensees in different countries. 

 

Conclusions: We found that Starbucks to a large extent chooses to enter new national markets 

with licensing or joint ventures rather than with wholly owned subsidiary, which often is the 

suggested entry mode according to literature. Therefore we investigated Starbucks’ internal 

organisation where we found information that further explained their entry mode choices. 

Starbucks has a very aggressive expansion strategy and their goals always include opening 

several new units. Entering partnerships through joint ventures and licensing can possibly 

make it easier for Starbucks to reach their goals of rapid expansion. 
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INLEDNING 

Ett av de viktigaste strategiska beslut företag står inför vid internationell expansion är 

valet av vilken inträdesstrategi som är bäst lämpad vid inträde på nya nationella marknader 

(Quer, Claver, Rienda, 2007). Det finns många faktorer som kan påverka detta val och deras 

inverkan kan vara av olika stor betydelse inför varje nytt inträde (Erramilli, 1990
1
). Vikten av 

att analysera dessa faktorer och hur de påverkar valet av inträdesstrategi har växt med åren. 

Det har tagit allt mer utrymme i forskningen i takt med att världen globaliseras och att företag 

därför väljer att expandera internationellt (Hill, 2010). I forskningen kring inträdesstrategier 

har tillverkningsindustrins val av strategi vid internationell expansion tagit proportionellt sett 

stor plats i förhållande till tjänstebranschen (Andersson, Gatignon, 1986; Hill, Hwang, Kim, 

1990). Denna forskning är i vissa fall svår att applicera på tjänstebranschen
2
 då dennes 

attribut skiljer sig från tillverkningsindustrins (Blomstermo, Sharma, Sallis, 2006; Erramilli, 

1990; Sanchez-Peinado, Pla-Barber, Hébert, 2007). Tjänstebranschen i sig kan sedan delas 

upp i mjuka och hårda tjänster, där mjuka tjänster är då produktion och konsumtion sker 

samtidigt (Ekeledo, Sivakumar, 1998). Tjänstebranschen har ökat mer än 

tillverkningsindustrin och idag står denna bransch för större delen av världsekonomin 

(Economic Report of the President: 2011).  

Den litteratur som idag finns om tjänsteföretag är till stor del baserad på studier av 

företag med en och samma inträdesstrategi oavsett geografisk marknad (Blomstermo et al., 

2006; Erramilli, 1990; Sanchez-Peinado et al., 2007). Däremot saknas mer fokuserad 

forskning kring varför ett företags inträdesstrategier kan skilja sig markant mellan olika 

                                                        
1
 Då vi granskade tidigare forskning inom området fann vi ett tydligt mönster av att nyare forskare hänvisade 

tillbaka till samma grundläggande forskning på området vilket var bland annat Hill och Erramilli. Då vi 

sammanställt vår teori har vi utgått ifrån dessa och sedan kompletterat med nyare forskning, dock kan det 

uppfattas som att vi använt ”gammal” litteratur. Detta är ett medvetet val då vi föredrar att använda grundkällan 

till forskning och artiklar.   
2
 Vi har valt att använda oss av det svenska uttrycket tjänsteföretag som vi senare delar upp i mjuka och hårda 

tjänster. På engelska heter motsvarigheten soft och hard service, men vi väljer liksom Henrekson (2008) att 

använda den svenska varianten av begreppet.  
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marknader (Blomstermo et al., 2006; Erramilli, 1990). Tidigare studier har dominerats av 

enkätundersökningar där företag själva har fått svara på frågor kring deras strategival 

(Blomstermo et al., 2006; Sanchez-Peinado et al., 2007; Erramilli, 1990). I denna studie vill 

vi därför fördjupa oss i ett enskilt tjänsteföretag och undersöka vilka faktorer som påverkat 

deras val av strategi. Vi har valt att göra en fallstudie av kaffekedjan Starbucks då de är ett 

mjukt tjänsteföretag som använt olika typer av inträdesstrategier för att etablera sig på 

nationella marknader. Inträdesstrategier har vi valt att undersöka utifrån Starbucks 

ägandegrad när de går in på en ny marknad, från licensiering utan ägande till helägt 

dotterbolag. Starbucks var en tidig aktör på den internationella marknaden och är ett intressant 

tjänsteföretag att studera då de inte följer tidigare studiers resultat kring inträdesstrategier 

(Govind, 2009). I många fall där tidigare studier menar att ett företag som Starbucks bör välja 

helägt dotterbolag som inträdesstrategi (Blomstermo et al., 2006) väljer Starbucks istället att 

gå in med låg grad av ägande, strategin licensiering. I denna studie vill vi därför undersöka 

vad det är som har påverkat Starbucks och varför det skiljer sig från tidigare studier kring 

nationella inträdesbarriärer.    

Fokus hos tidigare forskning har legat på olika typer av faktorer som påverkar företags 

inträdesstrategier inom tjänstebranschen, faktorerna är företagets interna organisation samt 

nationella inträdesbarriärer (Maignan & Lukas, 1997). Då vi jämför ett företags olika 

inträdesstrategier på olika nationella marknader, kan vi i stor grad hålla den interna 

organisationen konstant, då den inte nämnvärt kommer förändras inför varje nytt inträde. Den 

andra faktorn, nationella inträdesbarriärer, är den stående föränderliga variabeln i vårt fall då 

vi enbart granskar ett företag. Detta eftersom dessa faktorer ändras med varje ny marknad. 

Vårt fokus i denna studie är därför hur de nationella inträdesbarriärerna påverkar Starbucks 

internationella expansion och om de är av avgörande betydelse i detta avseende. Det leder oss 

till vår frågeställning: 
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 Hur påverkar nationella inträdesbarriärer mjuka tjänsteföretags val av 

inträdesstrategi? 

 

Uppsatsen har följande struktur: I nästföljande kapitel presenteras den tidigare 

forskning vi ytligt nämnt i inledningskapitlet. En bred orientering av teori kring 

inträdesstrategier och inträdesbarriärer utmynnar i ett antal förslag, s.k. propositioner, som 

sammanfattar tidigare artiklars syn på vilka faktorer som påverkar olika strategival. Detta 

preliminära ramverk jämförs senare med Starbucks faktiska utfall. Vidare presenteras den 

metod vi valt att utforma vår studie kring, vår forskningsdesign, dataanalys, urval och 

avgränsning. Därefter presenterar vi vår fallstudie för att sedan utreda i vår analys huruvida 

det preliminära ramverket stämmer eller behöver revideras. 

TEORI 

Mjuka tjänster 

Inom de flesta segment av tjänstebranschen sker produktion och konsumtion på 

samma tid och plats, vilket ger färre valmöjligheter angående inträdesstrategier, till exempel 

är inte export alltid möjlig i denna bransch (Ekeledo, Sivakumar, 1998). I vissa delar av 

tjänstebranschen är produktion och konsumtion dock möjliga att separera, varav flera forskare 

valt att skilja mellan hårda och mjuka tjänster (Erramilli 1990; Blomstermo et al., 2005; 

Ekeledo, Sivakumar, 1998). Hårda tjänster innefattar branscher där produktion och 

konsumtion är möjligt att separera, vilket innebär att teorier skapade från forskning inom 

tillverkningsindustrin går att generalisera till hårda tjänsteföretag (Ekeledo, Sivakumar, 1998). 

Mjuka tjänster innebär därmed att produktion och konsumtion inte går att särskilja vilket 

innebär att andra förutsättningar skapas och generaliserbarheten från övrig forskning minskar. 

Mjuka tjänsteföretag är i större utsträckning unika i sin verksamhet och därmed svårare att 
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jämföra (Blomstermo et al., 2005). Exempel på hårda tjänster är mjukvarudistributörer, 

reklambranschen och uthyrning av maskiner. Exempel på mjuka tjänster är restauranger, 

hotell och sjukvård.  

För att fokusera vårt fallföretags bransch mer än bara en del av mjuka tjänster har vi 

valt att även klassificera Starbucks som ett fast-food företag. Vår definition av ett fast-food 

företag är restauranger utan bordsservering där man beställer vid disk (fast-food marketing 

2012). 

Inträdesstrategier 

Enligt Hill (2010) definieras ett företags inträdesstrategi av de nationella 

inträdesbarriärernas påverkan kombinerat med företagets egen förmåga att strukturera sin 

interna organisation vid inträde på en ny marknad. Inträdesstrategier hjälper företag att 

fastställa deras mål, resurser och policy för att leda deras internationella aktiviteter mot en 

långsiktigt internationell expansion (Hill et al., 1990).  

Vid exploateringen av en ny marknad grundas ett företags inträdesstrategi i dess val av 

strategisk expansion. Både Hill et al(1990) och Maignan och Lukas (1997) tar upp ett antal 

grundläggande inträdesstrategier, men som nämnts ovan tenderar företag inom mjuka 

tjänstebranschen att välja licensering, joint venture och helägt dotterbolag, vilka vi därför 

fokuserat på. Dessa tre val kan ses utifrån graden av ägande ett företag väljer att gå in med på 

en ny marknad, där helägt dotterbolag utgör ett fullständigt ägande, joint venture delat 

ägandeskap och vid licensiering avsäger man sitt ägandeskap (Maignan & Lukas, 1997).  

Licensiering. Licensieringsavtal involverar en licenstagare och en licensgivare där 

licensgivaren beviljar ett lokalt företag rättigheterna till sina immateriella tillgångar under en 

specifik period (Osland, Taylor, Zou, 2001). Vidare erhåller licensgivaren en avgift för detta 

beviljande. De immateriella tillgångarna kan innefatta företagets patent, forskning, 

uppfinningar, design, copyrights och varumärket (Hill, 2010). Licensgivarens grad av ägande 
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vid denna inträdestrategi avsägs därmed i många fall helt och därför kännetecknas ett typiskt 

licensavtal av att licenstagaren bär de stora kostnaderna, så som kostnaderna för utveckling 

och riskerna som kan uppstå vid inträdet på en ny marknad. Detta innebär att licensgivaren 

skapar en stor kostnadsfördel, vilket är attraktivt för företag med låg kapitaltillgång. Osäkra 

politiska eller ekonomiska förhållanden och okunskap om marknadsförhållanden gör 

licensavtal mer fördelaktiga, detta eftersom det ger en tryggare form av expandering (Osland 

et al., 2001). 

Att ingå licensavtal kan dock missgynna licensgivaren då dess låga grad av ägande vid 

detta avtal missgynnar dess grad av möjlighet till att kontrollera och påverka licenstagaren. 

Dessutom kan licensgivaren även missgynnas av svårigheterna att koordinera sina olika 

inträden och därför inte använda sig av vinsten man tjänat på en marknad för att stödja en 

annan (Hill et al., 1990). Slutligen associeras licensering med risken att ens know-how går 

förlorad genom att man licensierar den. Know-how utgör grunden av många multinationella 

företags konkurrensfördel. Det skulle medföra skada om know-how hamnade i fel händer 

(Hill, 2010). Mjuka tjänsteföretag är dock vanligtvis mer arbetsintensiva än kapitalintensiva, 

vilket medför att denna risk blir mindre än inom tillverkningsindustrin eftersom företag då 

inte har samma behov av att skydda en värdefull kompetens (Quer et al., 2007). 

Joint Venture. Joint venture är en gemensam allians mellan två eller flera företag för 

att uppnå en starkare position på marknaden (Osland et al., 2001). I många fall är detta ett 

samarbete där båda sidorna håller en förhållandevis jämn grad av ägande inom samarbetet 

(Hill, 2010). 

Genom att ingå ett joint venture-avtal kan företag dra nytta av sin lokala partners 

kunskap om dennes hemmamarknad. På detta sätt kan det inträdande företaget på ett 

förmånligt sätt anpassa sig till den nya marknadens kultur, ekonomiska system, språk och 

politik samtidigt som man fortfarande erhåller ha en viss kontroll över sin produktion och 
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know-how. Jämförelsevis innebär alltså joint venture-avtal vanligtvis en större grad av 

kontroll över den nationella expansionen på en ny marknad än licensieringsavtal. (Osland et 

al., 2001). Vidare kan joint venture innebära kostnadsreducering i och med att företaget delar 

på de höga markandskostnaderna med den lokala partnern. På grund av politiska barriärer kan 

joint venture även vara det enda alternativet för företag att etablera sig i många länder (Quer 

et al., 2007).  

Likt licensering så kan dock företag förlora kontrollen över sin know-how till den 

lokala partner vid joint venture-avtal (Besanko, Dranove, Shanley, Schaefer, 2010). I ett 

samarbete av detta slag kan man förlora möjligheten att dra nytta av erfarenheter från sin 

inlärningskurva. Därför kan företag hamna i en mittenposition där de varken är insatta i den 

nya branschen eller har full kontroll över sitt bolag (Osland et al., 2001). Det delade 

ledarskapet kan också innebära konflikter och delade åsikter om vilka visioner som strävas 

efter och vem som innehar vilken maktposition. Missförstånd och konflikter tenderar att bli 

större när samarbeten sträcker sig över olika nationer och kulturer (Quer et al., 2007).  

Helägt dotterbolag. Att träda in på en ny marknad med strategin helägt dotterbolag 

innebär att företaget går in med en fullständig grad av ägande, och därmed ensamt ansvarar 

över sin verksamhet vid en ny etablering (Osland et al., 2001). En fördel med hög grad av 

ägande är om företaget har värdefull know-how skyddas den inom företaget. Vid samarbete 

finns risk att förlora kontroll över kompetens till en samarbetspartner. Denna inträdesstrategi 

ger även företag kontroll över samverkan mellan sina inträden i olika länder (Hill et al., 

1990). Därav kan man genom en global strategi dra nytta av sina aktörer på de olika 

marknaderna och på så sätt stödja varandra. Vidare realiserar denna strategi företags 

inlärningskurva och maximering av varje steg i värdekedjan. Slutligen är en av de största 

fördelarna med denna form att företaget med sitt fullständiga ägandeskap genererar hela 

vinsten själv. Vilket inte är fallet i ett samarbete (Osland et al., 2001). 
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En stor nackdel med denna strategi är dock att det är den mest kostsamma metoden (Hill, 

2010). Att etablera sig på en ny marknad genom det här strategivalet innebär att man själv står 

ansvarig för investeringarna. Detta omfattar även risker som förknippas med en ny 

branschkultur och politiska och ekonomiska system (Quer et al., 2007). 

Tabell 1. Sammanställning av inträdesstrategier. 

 

I denna fallstudie ser vi de olika inträdesstrategierna som grad av ägande och kan 

därmed analysera inträdesstrategierna utifrån en ordinalskala. Vid helägt dotterbolag innehar 

ett företag full ägandegrad medan inträdesstrategierna joint venture och licensiering innebär 

mer eller mindre ägande.  

Nationella inträdesbarriärer 

När företag träder in på en ny geografisk marknad kommer denna marknad och dess 

egenskaper starkt påverka hur företaget väljer att agera. Olika nationella  

inträdesbarriärer, kommer att påverka vilken grad av ägande företag går in med på nya 

geografiska områden (Hill et al., 1990). De nationella inträdesbarriärerna påverkar hur viktigt 

företag anser det vara med strategisk flexibilitet och hur mycket resurser de är villiga att 

investera (Quer et al., 2007). 

Landsrisk. I och med att företaget är en utländsk aktör på den aktuella marknaden 

uppstår risker som kan hämma möjligheten att etablera sig i detta land (Quer et al., 2007). 

Riskerna uppstår vid exempelvis politisk osäkerhet i landet. När det politiska systemet är 

oförutsägbart kan nya regleringar som påverkar företagets lönsamhet snabbt uppstå (Hill et 

al., 1990). Andra operationella risker kan vara att regeringen utfärdar bestämmelser över 

Strategi 
Grad av 
ägande 

Möjlighet till 
kontroll 

Risk för 
moderbolaget 

Potentiell del 
av vinst 

Licensiering Låg Låg Låg Låg 

Joint venture Medel Medel Medel Medel 

Helägt dotterbolag Hög Hög Hög Hög 
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produktens pris och utformning. Osäkerhet uppstår även när företaget handlar med landets 

inhemska valuta. Det finns risk att landets regering försöker kontrollera verksamheten eller ta 

över hela den lokala filialen (ibid.). När dessa risker och osäkerheter anses höga kommer en 

utländsk aktör vara mindre benägen att investera resurser i landet och ha en önskan om att 

kunna vara mer flexibel. I dessa fall tenderar företag att välja strategier med lägre grad av 

ägande, dvs. licensiering eller joint venture (Ekeledo & Sivakumar, 1998; Sanchez-Peinado et 

al., 2007). Alternativ med lägre grad av ägande är därför förmånliga eftersom företags 

exponering av risk då blir lägre (Hill et al., 1990). Landets regering kan även ha utfärdat 

restriktioner för andelen utländskt ägandeskap av företag på marknaden vilket innebär att 

ägande av lägre grad kan vara det enda möjliga alternativet (Erramilli, 1992). Däremot kan 

det tänkas att högre landsrisk borde leda till större önskan om kontroll för att undvika 

opportunistiskt beteende hos samarbetspartnern (Quer et al., 2007; Taylor, Zou, Osland, 

2000). Företag måste väga kostnaderna för olika ägandegrad. Vid samarbete kostar det att 

finna en lämplig partner, förhandla med partnern och utforma ett avtal, något som måste 

vägas mot kostnaderna av att driva i egen regi (Brouthers & Brouthers, 2001). Således 

kommer vi fram till följande propositioner; 

Proposition
3
 1a: Högre form av landsrisk leder till att företag väljer 

lägre grad av ägande. 

Proposition 1b: Lägre form av landsrisk leder till att företag väljer 

högre grad av ägande. 

Lokalt igenkännande. Lokal kännedom om en marknad är av yttersta vikt för att 

kunna agera på ett optimalt sätt. Företag är ofta väl inkörda på sin egen inhemska marknad 

och vet vad som fungerar där (Quer et al., 2007). När de etablerar sig på en ny geografisk 

marknad är kunderna, affärsmetoderna och kulturen annorlunda. Beroende på hur lik den nya 

                                                        
3 Vi använder oss av det svenska ordet proposition för att benämna de konkreta förslag som vi identifierat i 

tidigare forskning, vilket är en egen översättning från engelskans proposition med hjälp av Svenska Akademiens 

Ordbok. 
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marknaden är företagets hemmamarknad kommer de ha olika stor kunskap om hur de ska 

agera (Hill et al., 1990). När skillnaderna mellan den nya marknaden och hemmamarknaden 

är stora kommer företag enligt Erramilli (1992) föredra att ta hjälp av inhemska företag 

genom olika grad av delat ägande. Enligt Hill et al. (1990) föredrar företag att investera en 

mindre mängd resurser i marknader där ovetskapen om kulturen och ekonomiska systemet är 

hög eftersom det ökar osäkerheten med inträdet. Således kommer företag att välja joint 

venture eller licensiering när kännedomen om den nya marknaden är låg alternativt 

skillnaderna är stora (Hill et al., 1990; Erramilli, 1992; Sanchez-Peinado et al., 2007). 

 Erfarenheten från olika lokala marknader bygger tillsammans upp en bredare 

internationell erfarenhet som kan påverka det lokala igenkännandet. Mjuka tjänsteföretag 

bygger med tiden upp en större medvetenhet om hur de bör agera vid exploatering på 

främmande marknader. Med detta följer ett självförtroende att gå in som ägare (Sanchez-

Peinado et al., 2007).  Även Ekeledo och Sivakumar (1998) menar att högre internationell 

erfarenhet oftare leder till att företag föredrar större kontroll, dvs. helägt dotterbolag. Enligt en 

studie av Blomstermo, Sharma och Sallis (2005) kunde detta inte påvisas trots tidigare 

forsknings slutsatser. Transaktionskostnader kan hjälpa till i förklaringen, eftersom ett 

allianssamarbete kan leda till höga kostnader av förhandling och kontroll på en marknad där 

det lokala igenkännandet är lågt (Brouthers & Brouthers, 2001). 

Proposition 2a: Högre lokalt igenkännande leder till att företag väljer 

högre grad av ägande. 

Proposition 2b: Mindre lokalt igenkännande leder till att företag 

väljer lägre grad av ägande. 

Efterfrågeförhållanden. Maignan och Lukas (1997) menar att osäkerheten kring 

marknadens efterfråga och storlek kommer att spela stor roll vid företags inträde på en ny 

marknad. På marknader där framtida efterfråga inte är förutsägbar kommer nya aktörer i 
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större utsträckning välja alternativ med lägre grad av ägande för inträde (Hill et al., 1990). 

Genom att göra så tvingas de inte till några större investeringar i resurser, vilket betyder att de 

får en större strategisk flexibilitet på marknaden. Detta medför att de kan anpassa sig till hur 

efterfrågan utvecklas. Exempel är marknader som är i en tidig eller sen fas av sin utveckling, 

alltså på upp- eller nedgång. Däremot är mogna marknader där efterfrågan är relativt 

förutsägbar, lämpliga för inträdesstrategier med högre grad av ägande (Hill et al., 1990). 

Erramilli (1992) påpekar att marknadens storlek också kommer påverka beslutet då en stor 

marknad rättfärdigar resursförbindelsen som krävs vid integrerade val ägande. På en mindre 

marknad är det däremot inte lika lönsamt att utföra investeringar genom ett integrerat ägande. 

Sammantaget menar många forskare att integrerade inträdesstrategier, dvs. helägt dotterbolag, 

är attraktiva på stora mogna marknader. Där är den potentiella efterfrågan stor och volymen 

kan stötta resursförbindelsen. Säkerheten kan rättfärdiga investeringen eftersom vinsten 

beräknas bli hög (Hill et al., 1990; Erramilli, 1992; Sanchez- Peinado et al., 2007; Ekeledo & 

Sivakumar, 1998). 

Proposition 3a: Högre efterfrågan leder till att företag väljer högre 

grad av ägande. 

Proposition 3b: Mindre efterfrågan leder till att företag väljer lägre 

grad av ägande.  

Samarbetspartner. Avslutningsvis bör man beakta en extern faktor, nämligen 

tillgången på acceptabla samarbetspartners på den nya marknaden (Hill et al., 1990).  

Om det inte finns någon att arbeta tillsammans med kan fullständig grad av ägande 

vara det enda alternativet för företag när de vill gå in på nya geografiska marknader. På 

samma sätt blir fullständigt ägande mer åtråvärt ju mindre lämpade de tillgängliga 

samarbetspartnerna är (ibid.).  
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Intern organisation 

Som vi nämnde inledningsvis finns det faktorer utöver de nationella 

inträdesbarriärerna som påverkar mjuka tjänsteföretags val av inträdesstrategi; företagets 

interna organisation. Vidare kan den interna organisationen delas upp i behov av kontroll, 

företagets storlek och internationaliseringsstrategi (Hill et al., 1990). Då vi undersöker ett 

företag i denna studie och därför inte ser den interna organisationen som den föränderliga 

påverkande faktorn vid inträdesstrategi, utan som en moderator, följer inte propositioner efter 

de olika faktorerna.  

Behov av kontroll. Spridning av know-how och skydd av sitt varumärke är delar av 

den interna organisationen som kan påverka beslut inom ett företag, varför det ofta finns en 

företagspolicy för kontroll. Detta kan vara av vikt inte bara för tillverkningsindustrins skydd 

av patent utan även för mjuka tjänsteföretag (Erramilli, 1992). För företag där 

konkurrensfördelen inte är av teknisk art utan bygger på ledningens kunskap, som exempelvis 

inom tjänstebranschen, är risken att förlora kontroll över kompetens till licenstagare och joint-

venture-partners dock inte så stor. Tjänsteföretags mest värdefulla tillgång tendera ofta att 

vara deras varumärke, som generellt är väl skyddade av internationella lagar och regler (Hill, 

2010). Till följd av detta använder sig flera tjänsteföretag av inträdesstrategier med högre grad 

av ägande för att kunna kontrollera samarbetspartnern inom ett specifikt land och region 

(Erramilli, 2010).  

Då transaktionskostnaderna är de kostnader som uppstår till följd av kontrollbehov vid 

samarbeten (som vid licensiering och joint venture) infogar vi det under behov av kontroll. 

Transaktionskostnader uppstår vid dessa samarbeten då företaget har behov av att kontrollera 

sin partner för att skydda sitt varumärke och know-how (Hill, 2010).  

Transaktionskostnader har fått större utrymme inom litteraturen kring inträdesstrategi 

på senare tid (Andersson & Gatignon, 1986). Som tidigare nämnts kan val av inträdesstrategi 
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ses som ett val av ägandegrad inom ett företag. Transaktionskostnader är de kostnader som 

uppstår i relationer med samarbetspartners och vid sammanställning och kontroll av kontrakt, 

men även agentkostnader som uppstår vid kontroll av ens egna resurser (Klein, Crawford & 

Alchain, 1978). Enligt Anderson och Gatignon (1986) och Hill et al. (1990) påverkar dessa 

transaktionskostnader företags val av strategi vid internationell expansion, då låg grad av 

ägande är att föredra för att undvika agentkostnader. Samtidigt är hög grad av ägande att 

föredra för att undvika kostnader för kontroll av sin samarbetspartner, detta är dock något som 

blir lägre inom mjuka tjänstebranschen då man redan delar med sig av sin know-how (ibid). 

Sammanfattningsvis väljer mjuka tjänsteföretag låg grad av ägande vid internationell 

expansion för att undvika agentkostnader och sunk cost eftersom behovet av kontroll är 

mindre inom tjänstebranschen. Fördelarna med licensiering och joint venture blir på så sätt än 

mer tydliga.  

Storlek. Sanchez-Peinado, Pla-Barber och Hébert (2007) menar att företagets storlek 

kan komma att påverka strategival vid internationell expansion. Ju större ett företag är desto 

mer sannolikt är det att de väljer en strategi med högre grad av ägande. Ett stort företag har 

större kapacitet att välja en dyr form av inträde, vilket strategin helägt dotterbolag är. Mindre 

företag har inte på samma sätt detta kapital eller möjligheten att ta denna risk en högre form 

av ägande kan innebära. Det betyder att större företag i högre utsträckning än ett mindre 

företag, kommer att använda sig av helägt dotterbolag (Hill, 2010).  

Internationaliseringsstrategi. Valet av inträdesstrategi påverkas även av hur 

företagets strategi kring dess internationella expansion ser ut. Man kan skilja mellan två 

strategier; global strategi och multiinternationell strategi (Hill et al., 1990).  

Vid en global strategi har företaget standardiserade produkter som inte skiljer sig åt på 

olika nationella marknader. Då har företaget i fråga inget behov av att samla in information 
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om lokala preferenser. Fullständigt ägandeskap blir den troligaste strategin, dvs. helägt 

dotterbolag (Sanchez-Peinado et al., 2007).  

Multiinternationell strategi däremot innebär att företaget anpassar sig till lokala 

förhållanden och preferenser vilket leder till att samarbeten är gynnsamma och kontroll 

mindre viktigt vid inträde. Då denna strategi följs föredras låg grad av ägande, dvs. 

licensiering och joint venture (Sanchez-Peinado et al., 2007; Hill et al., 1990). 

Preliminärt ramverk: Nationella inträdesbarriärer och valet av inträdesstrategi 

De faktorer som visat sig påverka företags inträdesstrategi sammanställs i en modell 

(se figur 1). Då de olika områdena nu presenterats djupare kan vi återigen konstatera att de 

nationella inträdesbarriärerna är de faktorer som är de mest föränderliga för varje separat 

marknad. Den interna organisationen hålls i större utsträckning konstant och förändras enbart 

i de fall där en eventuell samarbetspartner kan komma att påverka företagets form av strategi. 

Följaktligen fungerar den interna organisationen som en moderator som påverkar valet av 

inträdesstrategi utifrån marknadens inträdesbarriärer. Således kommer vi att undersöka de 

nationella inträdesbarriärerna eftersom de är största föränderliga faktorerna mellan 

marknaderna.  

De nationella inträdesbarriärerna borde enligt nämnda artiklar (Hill et al., 1990; 

Erramilli, 1990; Sanchez- Peinado et al., 2007; Ekeledo & Sivakumar, 1998; Maignan & 

Lukas, 1997; Quer et al., 2007) ligga till grund när företag väljer inträdesstrategi. Företag bör 

därför granska de marknader de vill träda in på utifrån existerande inträdesbarriärer och 

situationen som råder på marknaden för att finna den inträdesstrategi som är bäst lämpad. 

Flera källor påpekar (Sanchez-Peinado et al., 2007; Hill et al., 1990; Klein et al., 1978; 

Anderson & Gatignon, 1986) att även den interna organisationen kommer att påverka detta 

strategival. Då vi som sagt granskar ett företag kommer den interna organisationen inte att 

uppvisa förändringar vid varje enskilt inträde. Därför ses den interna organisationen som en 
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moderator som beroende av de nationella inträdesbarriärerna kan komma att inverka vid valet, 

och inte som en direkt påverkan på inträdesstrategi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METOD 

Forskningsdesign 

Studien är uppbyggd som en fallstudie, med utgångspunkt i en genomgripande analys 

av vad som påverkat Starbucks inträdesstrategier. För att på ett nytt sätt undersöka 

inträdesstrategier gentemot tidigare forskning, avgränsade vi oss till att enbart granska en 

organisation (Yin, 2003; Eisenhardt, 1989). Detta för att på ett mer ingående sätt utforska av 

vilken anledning strategivalen inom ett enskilt företag skiljer sig åt på olika nationella 

marknader.  

Tidigare forskning har till största del haft ett kvantitativt upplägg där tjänsteföretag 

undersökts genom utskickade enkäter (Blomstermo et al., 2006; Sanchez-Peinado et al., 2007; 

Erramilli, 1990). Detta har orsakat att företagen kan svara utifrån hur de själva uppfattar sina 

strategival och resultatet kan speglas av detta. Då vi granskar ett företags faktiska utfall vid 

inträdet på 50 olika marknader, möjliggör denna fallstudie en mer objektiv undersökning av 

vad som orsakat ett företags bakomliggande skäl till inträdesstrategival (Eisenhardt, 1989). 

Figur 1. Preliminärt ramverk över faktorerna som påverkar val av inträdesstrategi. 

Landsrisk 
Proposition 1a: Hög  Licensiering 
Proposition 1b: Låg  Helägt dotterbolag 

Lokalt igenkännande 
Proposition 2a: Hög  Helägt dotterbolag 
Proposition 2b: Låg  Licensiering / joint 
venture Efterfrågeförhållanden 
Proposition 3a: Hög  Helägt dotterbolag 
Proposition 3b: Låg  Licensiering 

Inträdesstrategi 
 

- Helägt dotterbolag 
- Joint venture 
- Licensiering 

 
Intern organisation 
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Genom att göra en fallstudie på Starbucks kan man granska företagets beslut och 

undersöka motiven bakom besluten (Yin, 2003). Vi utformade en ingående och utförlig 

analys av ett enskilt fall (Bryman & Bell, 2010). Vår fallstudie av företaget Starbucks 

kombinerar en kvantitativ och kvalitativ metod. Kvantitativa data samlades in för att 

undersöka de nationella inträdesbarriärernas påverkan på strategival. Starbucks interna 

organisation granskades genom kvalitativ insamling av information om företaget.  

Granskning av förväntade resultat i jämförelse med faktiska, kan förbättra en 

fallstudies dataanalys (Bryman & Bell, 2010). Utifrån det förväntade resultatet skapade vi ett 

mönster som vi jämförde med vårt fall, för att se huruvida mönstret stämde överens med fallet 

(Yin, 2003). Genom att vi använde oss av olika metoder gav det oss en möjlighet att granska 

vårt fall genom flera olika synsätt (Eisenhardt, 1989). Kombinationen av kvalitativ och 

kvantitativ data breddade vårt resultat (Yin, 2003) och gav en möjlighet att finna mönster som 

ytterligare kan komma att bidraga till framtida forskning.  

Fallstudier är generaliserbara till teorin och inte till populationen (Yin, 2003). Vi kan 

alltså inte med hjälp av studien generalisera Starbucks val av inträdesstrategier till alla mjuka 

tjänsteföretag.  

Val av fall 

Starbucks är intressant att granska, i egenskap av mjukt tjänsteföretag som genom åren 

använt sig av olika strategier på olika marknader. Vidare var Starbucks en relativt tidig aktör 

inom den mjuka tjänstebranschen på den internationella marknaden. Fallet visade sig snabbt 

vara intressantare än vi först anat, eftersom Starbucks väljer att gå in med låg grad av ägande 

när de enligt vårt preliminära ramverk borde gått in med helägt dotterbolag. 

För att underbygga vår studies resultat, och säkerställa det mönster som finns i 

Starbucks strategival, valde vi att granska samtliga marknader Starbucks trätt in på från 1987 

fram till 2010. Vi gjorde en grundlig undersökning av 50 av de 52 marknaderna Starbucks 
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gick in på mellan 1987 och 2010. På grund av svårigheter med att finna information var det 

dock inte möjligt att undersöka alla länder Starbucks gått in i. Emellertid var bortfallet så litet 

(mindre än 10 %) att det inte påverkade resultatet väsentligt. 

Då studien handlar om nationella inträdesbarriärers påverkan på beslutsprocessen vid 

inträdesstrategival finns det många intressanta aspekter vi tvingades bortse ifrån. Vi valde att 

inte granska varför Starbucks valt att gå in på vissa marknader vid viss tid. Att undersöka hela 

beslutsprocessen förutsätter teori som inte ryms i denna studie. Vi har inte heller granskat 

Starbucks positionering vid inträdet, eftersom det är branschstrukturen som är avgörande vid 

val av inträdesstrategi. Positionering kommer i andra hand, och är ofta samma på olika 

marknader trots olika inträdesstrategi. 

Datainsamling 

För att göra de nationella inträdesbarriärerna mätbara använde vi oss av databaser som 

gav oss index på våra respektive indikatorer, och sammanställde dessa i en matris. Vår 

datainsamling bestod av att samla in information om respektive inträdesbarriär från index vi 

fann i databaser från organisationer som Världsbanken, FN, Political Risk Services och U.S. 

Commercial Service. Indexen sammanställdes sedan i en matris där våra 50 nationella 

marknader och alla inträdesbarriärer representerades. Matrisen byggdes upp kring våra 

analysenheter; nationella marknader och oberoende variabler; nationella inträdesbarriärer, där 

vi fyllde i variabelvärdena utifrån vår insamlade data (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007), exempel visas i tabell 2. 

Inträdesbarriärerna (landsrisk, lokalt igenkännande och efterfrågan) bröt vi ner i 

indikatorer och gjorde dem mätbara utifrån de index vi fann (Bryman& Bell, 2011). 

Inträdesbarriären landsrisk bröts till exempel ner i indikatorerna politisk risk, restriktioner för 

utländskt ägande och ”ease of doing business”, där data hämtades från tre olika databaser.  
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Informationen om Starbucks valda strategier på de olika marknaderna samlade vi in 

från ett business case skrivet av Sachin Govind (2009) åt S.S. George, ICMR Center for 

Management Research.  

Tabell 2. Exempel på sammanställning av data 

De kvalitativa data vi samlade in fick vi främst från tidigare intervjuer och analyser av 

Starbucks och dess ledning. Dessa fann vi främst utifrån branschartiklar och dagstidningar 

som presenterat intervjuer med ledningen respektive presentationer från årsmöten. Utifrån 

detta material fångade vi upp Starbucks strategi, vilket vidare beskrivs i fallbeskrivningen. 

Kvalitativa data gav oss en djupare inblick i vårt fall och gav oss ett bra komplement till den 

kvantitativa datainsamlingen. Kvalitativ data kan kritiseras för att vara subjektiv och svår att 

replikera (Bryman & Bell, 2011). Detta motiverar vår kombination av kvantitativ och 

kvalitativ metod. 

Då våra kvalitativa data enbart samlats in från sekundärkällor försökte vi även 

upprepade gånger nå Starbucks regionansvariga samt presscheferna för att få primära svar på 

frågor kring hur företagets strategi angående dess internationella expansion ser ut. Vi 

kontaktade även Starbucks svenska samarbetspartner, SSP för att ställa frågor om bakgrunden 

till Starbucks inträdesstrategi i Sverige. Dock uteblev alla former av svar, trots våra ihärdiga 

försök.  

Indikatorer och databaser 

I tabell 3 nedan följer en uppställning av de tre nationella inträdesbarriärerna, dess 

indikatorer och de databaser som mäter respektive inträdesbarriär. Kortare förklaringar ges av 

vad databaserna mäter, vilka utvecklas ytterligare i fotnoter.  

 Landsrisk Lokalt 

igenkännande 

Efterfråge-

förhållanden 

Förväntat 

utfall 

Starbucks 

utfall 

Land 1      

Land 2      

Land 3      

Land 4      
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Tabell 3. Sammanställning de nationella inträdesbarriärer som har undersökts, tillsammans med deras indikatorer och databasen som använts för att beskriva variabeln 

Nationell Inträdesbarriär Indikatorer Förklarar Databas
4
      

 Politisk risk Risker i den lokala politiken
5
 PRS Group 

 (ordinalskala) (m.h.a. frekvens) 

LANDSRISK Restriktioner för utländskt ägande Statliga regleringar för utländskt ägande
6
  UHY, Enterprise Surveys, U.S. Commercial service 

 (ordinalskala) (m.h.a. frekvens) 

 ”Ease of doing business” Hur enkelt det är att starta och driva företag
7
 Världsbanken 

 (absolutskala) (m.h.a. medelvärde)        

LOKALT  

IGENKÄNNANDE Kulturell skillnad Kulturell skillnad från hemmamarknaden, USA
8
 Hofstede 

 (kvotskal) (m.h.a. medelvärde) 

 Internationell erfarenhet Starbucks erfarenhet av liknande marknader
9
 Egen uträkning 

 (ordinalskala) (m.h.a. frekvens)        

EFTERFRÅGAN Ekonomisk tillväxt Genomsnittlig tillväxt fem år innan inträde
10

 UN stats 

 (absolutskala) (m.h.a. medelvärde) 

 Ökning av inkomst Ökning av hushållens genomsnittliga inkomst
11

 MarketLine 

 (absolutskala) (m.h.a. medelvärde)        

 

                                                        
4
 För ytterligare information om respektive databas, se appendix 1. 

5
 Politisk risk förklarar hur politiskt osäkert/stabilt landet är, vilket kan påverka företagandet. Delas upp i politiskt ledarskap och dess stabilitet, socioekonomiska faktorer, 

investeringsprofil, interna och externa konflikter, korruption, militär i politiken, religiösa och etniska spänningar, lagar och rättsväsende, demokratiskt ansvar samt 

byråkratisk kvalitet 
6
 Restriktioner för utländskt ägande delas upp i större -, vissa - samt inga restriktioner och uppmuntras aktivt med t.ex. skattelättnader.  

7
 ”Ease of doing business” förklarar hur mycket tid och pengar som krävs för att etablera en verksamhet inom landet. Sammanställningen visar siffror på hur enkelt det är att 

starta företag inom respektive land där en låg siffra visar att det krävs få steg och tar kort tid att starta ett företag, således är en låg siffra representativt för att det är enkelt att 

starta ett företag i landet. 
8
 Kulturell skillnad visar hur stor skillnad det är mellan Starbucks hemmamarknad, USA, och respektive land. Den kulturella profilen är speciellt kopplad till företagande och 

arbetande. Siffrorna symboliserar skillnaden mot Starbucks hemland, USA En hög siffra representerar stor kulturell skillnad. 
9
 Internationell erfarenhet visar på Starbucks erfarenhet från liknande marknader, där vi gjort bedömningar hur bekväma och erfarna de är.  

10
 Ekonomisk tillväxt visar den genomsnittliga tillväxten i respektive land de föreliggande fem åren innan inträde, detta för att finna potentiell efterfrågan på marknaden. 

Siffrorna visar procentuell ekonomisk tillväxt. 
11

 Ökning av inkomst kommer ifrån att ett lands välfärd kan mätas i hur stor hushållens genomsnittliga disponibla del av inkomsten är. Siffran visar den procentuella 

ökningen i hushållens disponibla inkomst, vilket kan visa på en ökning i efterfrågan.  
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Dataanalys 

Vår datainsamling byggdes upp av ett större antal oberoende variabler, och ett utfall 

av en beroende variabel. Vår beroende variabel, inträdesstrategin, kan anta tre olika värden. 

Inträdesstrategins värden är helägt dotterbolag, joint venture samt licensiering och 

presenterades i teorikapitlet med respektive inträdesbarriärs förväntade utfall. Dessa tre 

värden representerar olika grad av ägande där licensiering har lägst grad av ägande och helägt 

dotterbolag högst. I vårt fall är grad av ägande den väsentliga skillnaden mellan de olika 

strategivalen. Till varje inträdesbarriär kopplades ett förväntat utfall, en proposition, som vi 

prövade. Vi utformade alltså vårt upplägg av analysen genom en så kallad ”pattern-

matching”, vilket innebär att vi jämför vårt fallföretags utfall med ett förväntat mönster (Yin, 

2003). Vi sökte mönster i Starbucks strategival och jämförde detta med de mönster vi 

fastställt i ett preliminärt ramverk baserat på en litteraturgenomgång.  

För att finna dessa samband och jämföra dem med vårt preliminära ramverk tog vi 

hjälp av en statistisk analys. Vår datainsamling resulterade i en större matris med 

inträdesbarriärerna, vilken strategi Starbucks valt på respektive marknad samt vilken strategi 

som borde valts enligt det preliminära ramverket. Vi granskade sedan huruvida Starbucks val 

stämde överens med det förväntade.  

För att kunna analysera Starbucks val på ett överskådligt sätt räknades medelvärdet 

eller frekvensen ut för vilken strategi Starbucks valt vid varje värde av de olika 

inträdesbarriärerna. Då de olika indikatorerna från databaserna ligger på olika skalnivåer var 

inte samma lägesmått möjligt att använda. Vissa av indikatorerna antar ordinalskala, medan 

andra antar kvotskala eller absolutskala. De analyserades därmed genom antingen medelvärde 

eller antal frekvenser, eftersom medelvärde inte är möjligt för indikatorer som antar 

ordinalskala, vilka är landsrisk, restriktioner för utländskt ägande och internationell erfarenhet 

(Körner & Wahlgren, 2002). Medelvärdet beräknades på de nationella barriärer vars 
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indikatorer är bedömda i siffror, medan att mäta frekvens användes till de indikatorer vars 

värden inte är av siffror. Genom att beräkna alla värden av en indikator som råder på de 

marknader Starbucks gått in på med samma strategi, har vi kunnat få ett medelvärde för varje 

strategi och nationell inträdesbarriär där dessa mätningar är möjliga. Således fås ett värde per 

indikator och inträdesstrategi som visar vilket värde indikatorn haft när Starbucks valt de 

olika inträdesstrategierna. Frekvensen räknades ut genom att studera värdet på indikatorerna i 

de länder som Starbucks valt att träda in i och granska antalet gånger Starbucks valt de olika 

inträdesstrategierna under rådande värde. På så sätt kan vi se vilken strategi som använts mest 

frekvent vid vart och ett av värdena vid de olika nationell inträdesbarriären. För att sedan ge 

ett ytterligare djup på vår analys använde vi oss av Spearmans rangkorrelation, då vår 

beroende variabel rangordnas utifrån grad av ägande, det vill säga värden som antar 

ordinalskala. Detta för att finna korrelation mellan inträdesbarriärerna och val av 

inträdesstrategi på det vis propositionen föreslår (Ibid).  

Vidare sammanställdes medelvärdena och den uträknade frekvensen i en tabell för att 

möjliggöra upptäckten av mönster kring huruvida genomsnittsvärdet på variablerna skiljde sig 

åt under de olika inträdesstrategierna Spearmans rangkorrelation beräknar korrelation mellan 

olika rangtal (Körner & Wahlgren, 2006). Ett resultat på 1 visar perfekt samband på att en 

nationell inträdesbarriär påverkar ett strategival, och 0 visar på inget samband alls. De 

koefficienter vi fick fram visar antingen ett positivt eller negativt tal vilket visar riktningen på 

sambandet (Bryman & Bell, 2010). Om koefficienten är lägre än 1 visar det på att det kan 

finnas fler variabler som påverkat resultatet. Även i vårt fall kunde det med stor sannolikhet 

antagas att flera variabler än 1 skulle komma att påverkar Starbucks strategival, redan innan 

mätningarna var gjorda.  Därför förväntade vi oss en lägre koefficienter än 1 när vi undersökte 

vad som påverkat Starbucks strategival, någonting som forskningen kring korrelation inom 

olika former av naturvetenskap även eftersträvar. Inom t.ex. fysik förväntas koefficienten vara 
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nära 1 för att ett samband skall kunna säkerställas, medan det inom samhällsvetenskaperna 

räcker med en lägre siffra (Cohen, 1988). 

Styrkan på Spearmans rangkorrelation beskrivs av det så kallade p-värdet, detta värde 

anger sannolikheten för att få samma resultat om det inte finns något samband alls (Körner & 

Wahlgren, 2006). P-värdet kan anta värden mellan 0 och 1 där 1 visar på 100 % sannolikhet 

och 0 på ingen sannolikhet. Ett lågt p-värde visar på att det finns en stor sannolikhet för att en 

korrelation faktiskt existerar.  

Uträkningarna för att finna dessa koefficienter gjorde vi i datorprogrammet 

”MATLAB”, då vi är bättre insatta i detta program än SPSS samtidigt som dessa två program 

har samma kapacitet. Resultatet visar hur korrelationen ser ut mellan inträdesbarriärer och 

inträdesstrategier och därmed om propositioner stämmer överens eller ej.  

De direkta kopplingarna mellan nationella inträdesbarriärer och Starbucks val av 

strategi vid inträde är svåra att direkt urskilja. En av anledningarna kan vara att de generellt 

mycket sällan går in som helägt dotterbolag, vilket på så sätt orsakar att statistiken haltar.  

Slutligen kompletterade vi vår dataanalys med att granska om inträdesbarriärerna är 

tillräckliga som förklaring till val av strategi eller om analysen även behövde ta hänsyn till 

den interna organisationen. Vår kvantitativa datainsamling visade tendenser till att Starbucks 

väljer låg grad av ägande i flera fall där de enligt propositionerna borde gått in med hög grad 

av ägande. En kvalitativ studie av Starbucks övergripande strategi kan därför ge oss svar på 

varför de agerar på detta vis. Detta var en vändning i vår studie vi inte avsåg ta vid uppstart, 

men något som visade sig bli väsentligt ju längre fram vi kom i vår studie. 

Reliabilitet och validitet 

Vi kompenserade fallstudiens nackdelar med kvantitativa studiers fördelar då vi 

genom ”pattern-matching” prövade ett förväntat mönster. Fallstudiens fördel är att den 

granskar ett fall mer ingående, dock har insamlad data ibland varit svåra att analysera (Yin, 
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2003). Vi valde därför att samla in kvantitativa data för att kunna analysera dessa med 

statistiskt test, och möjliggöra teoriprövning. Detta stärker validiteten hos en fallstudie enligt 

Yin (2003). 

Då vi medvetet undvek egna mätningar säkerställde vi reliabiliteten i studien till viss 

del, och undslapp därmed osystematiska fel i mätningarna (Esaiasson et al., 2007). Dock är en 

diskussion om validiteten relevant då valet av index kan påverka mätningen. Det är viktigt att 

de index man väljer verkligen mäter det man avser att mäta, vilket är något som kan ge ett 

missvisande resultat om bakgrundsforskningen kring databaserna inte görs (Esaiasson et al., 

2007).  Vi har tidigt i studien operationaliserat begrepp, gjort dem mätbara och sammanställt 

vår uppfattning av begreppen (Bryman & Bell, 2011). Resultatvaliditeten, det vill säga 

frånvaron av både systematiska och osystematiska fel, säkerställdes liksom reliabiliteten 

genom att vi samlade in färdiga mätningar i tillförlitliga databaser (Esaiasson et al., 2007).  

Då vi var flera författare var det viktigt att inte påverkas av våra egna åsikter, så att vi 

uppfattade mätningarna på olika sätt. Det är av vikt att uppnå överenskommelse mellan 

observatörer för att inte komma fram till ett skevt resultat. För att garantera att mätningarna 

inte vinklades, delade vi upp inträdesbarriärerna bland författarna för att sedan gemensamt 

granska dem. Mätinstrument och variabler måste vara tydliga och mätas på samma sätt för att 

studien skall kunna vara replikerbar (Bryman & Bell, 2011). 

Vår datainsamling baserades på sekundärdata vilket kan påverka resultatet i en studie. 

Nackdelen med sekundärdata är minskad kontroll över resultatet (ibid.), dock vägdes det upp 

av en ökad reliabilitet i vårt fall då inträdesbarriärernas värde är svåra och alltför tidskrävande 

att själva mäta för denna typ av studie. Svårigheten i vår datainsamling var att finna 

information om hur förhållandena på de olika nationella marknaderna såg ut innan Starbucks 

etablerade sig. Det är inte de nuvarande som påverkat val av inträdesstrategi. Detta är en 

svårighet i denna studie, och en problematik i vår metod. Sammanställningarna av ease of 
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doing business och politisk risk är från 2011 och visar således inte på hur situationen har sett 

ut i länderna vid tiden strax för Starbucks inträde. Dock ska nämnas att de länder Starbuck 

valt att gå in på, är i de flesta fall länder som har haft en stabil politisk bakgrund de senaste 

decennierna och fortfarande innehar detta. Vi menar således att dessa indikatorer kan 

användas trots att de är från 2011 då större förändringar inte har skett. Undersökningen som 

använts för underlag till indikatorerna på kulturell skillnad är utförd åren innan 2001.  

Eftersom kulturer kan anses relativt beständiga anser vi att denna studie kan användas för alla 

inträden även om de har skett vid olika år.  

FALLBESKRIVNING – STARBUCKS  

Starbucks historia går tillbaka till 1971 då de öppnade sin första enhet i Seattle. Redan 

från start växte företaget snabbt och 1980 stod Starbucks som de största inom sin bransch i 

Washington (Starbucks.com/about-us).  Det stora genombrottet kom dock på 1990-talet, då 

kedjan omfattade 1400 restauranger i Nordamerika och började sin internationella expansion, 

1997 öppnade de i Tokyo och 1998 i London. Efter den lyckosamma internationella starten i 

dessa städer fortsatte Starbucks med en aggressiv global strategi, och öppnade 1200 nya 

enheter varje år.  År 2008 hade Starbucks 15000 enheter i 40 olika länder runt om i världen 

(Govind, 2009).  

Från början positionerade sig Starbucks som en exklusiv kafferestaurang och vände 

sig till människor som efterfrågade en känsla av lyx och att vara unik. Man ville frambringa 

känslan av en hemtrevlig atmosfär dit affärsmänniskor kunde komma och slappna av med en 

högklassig kopp kaffe. Under den kraftfulla expansionen på 1990-och 2000-talet frångick 

man dock sin exklusiva position, då man inte bara öppnade exklusiva kafferestauranger utan 

många kiosker på stressiga platser som enbart erbjöd kaffe att ta med, som på tågstationer och 

flygplatser. Starbucks fokus har genomgående under de senaste decennierna legat på 



 

28 
 

expansion och tillväxt. Årsmöten från såväl 2011 och 2007 har fokuserat på hur många nya 

enheter de skall öppna, och intervjuer handlar till största del om hur de skall kunna växa så 

mycket som möjligt (Gertner, 2001; Beverage Industry 01/2011; Beverage Industry 08/2011; 

The Globe & Mail, 2007; Lockyer, 2004). 

Förändringarna associerade med den stora tillväxten har inneburit att Starbucks blev 

mer lättillgängligt och märket tappade sin exklusivitet, sin hemtrevliga atmosfär och 

personliga personal (Govind, 2009). Då Starbucks även erbjuder en stor variation av olika 

sorters kaffe så som frappuccinos och mochas, flera sorters te och smoothies, samt olika typer 

av snacks och frukost, är deras utbud enkelt att kopiera. Idag står därför inte längre de 

exklusiva kafferestaurangerna som huvudkonkurrenter utan istället andra stora 

snabbmatkedjor så som McDonalds, Dunkin’ Donuts och Pizza Hut som erbjuder kaffe att ta 

med och snabb service över disk, så kallade snabbmatskedjor (ibid.). 

Starbucks klassificeras, liksom McDonalds och Dunkin’Donuts, som ett så kallat 

mjukt tjänsteföretag. Som vi tidigare nämnt är inte alltid teorierna kring tillverkningsindustrin 

implementerbara på tjänsteföretag, då tjänster skiljer sig från produkter. Vidare tas beslut 

kring strategival inte enbart på basis av effektivitet och värdehöjande aktiviteter, t.ex. är den 

höga kostnaden för integration inte helt applicerbar för tjänsteföretag (Erramilli, 1990).  

Starbucks utgår ifrån en multinationell strategi genom att de försöker anpassa sin 

produkt när de går in i länder som kulturellt och socialt skiljer sig från hemlandet USA 

Exempelvis har de i Japan fler stolar och mindre portioner, i Spanien finns fler uteserveringar 

på deras enheter och i Sydamerika har de lägre priser än i resten av världen (Forbes, 2002). 

Nationella inträdesbarriärer och Starbucks val av inträdesstrategi 

Utifrån en studie över Starbucks valda inträdesstrategier på olika marknader (Govind, 

2008) har vi sammanställt och jämfört dessa med mätningar över de förekommande nationella 

inträdesbarriärerna. Sammanställningen visar att Starbucks tenderar att välja lägre grad av 
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ägande som inträdesstrategi. De har i 3 fall gått in med helägt dotterbolag, i 24 fall med joint 

venture och i 23 fall med licensiering. Vi kan också se att länderna Starbucks valt att gå in på, 

har i de flesta fall mycket låg eller låg grad av politisk risk och inga restriktioner eller enbart 

vissa restriktioner för utländskt ägande. Den ekonomiska tillväxten ligger i de flesta fall på 

runt 2-5 % och den genomsnittliga ökningen av inkomst ligger mellan 2-6 %. Det kan därför 

konstateras att på många av de marknader som Starbucks valt att träda in på råder snarlika 

förhållanden mellan inträdesbarriärerna.   

Utifrån medelvärdena och frekvensmätningarna vi fått på inträdesstrategierna efter 

rådande indikators förutsättningar har vi i vissa fall kunnat uppfatta ett mönster i Starbucks 

inträdesstrategier. Spearmans rangkorrelation har också väglett oss till att hitta vissa mönster. 

Nedan följer en genomgång av varje indikators resultat utifrån värdet för indikatorn på varje 

inträdesstrategi samt Spearmans rangkorrelation.  

Politisk risk. I de länder Starbucks valt att träda in på råder det i 39 fall av 50 mycket 

låg eller låg politisk risk. I dessa fall har Starbucks till största del använt sig av en låg grad av 

ägandeform, där licensiering dominerar då det råder mycket låg politisk risk och joint venture 

då den politiska risken är låg. Det enda landet Starbucks gått in i där det råder hög politisk 

risk är Libanon och i detta fall har Starbucks valt inträdesstrategin licensering. De få gånger 

Starbucks valt att gå in med helägt dotterbolag har man gjort det på marknader där den 

politiska risken är låg eller mycket låg. Sammanfattningsvis har Starbucks gått in med formen 

licensiering flest gånger när det råder mycket låg politisk risk, joint venture till största del när 

det råder låg politisk risk. Båda formerna har använts i lika stor utsträckning när den politiska 

risken är medel. Spearmans rangkorrelation på 0.14 med p-värdet 0,34 antyder samtidigt att 

det kan finnas en liten korrelation mellan politisk risk och inträdesstrategi, vilket visar att hög 

form av landsrisk leder till lägre grad av ägande. 
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Tabell 4. Resultat av antalet inträden som Starbucks har gjort med de 3 olika strategierna under de 

olika förhållandena 

               Inträdesstrategi  Dotterbolag   Joint venture    Licensiering 
                       Politisk risk 

   Mycket låg     1     4  11 
  Låg     2  16   5 
  Medel    0    4   4 
  Hög     0    0   1 

          Spearmans rangkorrelation: 0,14 
         p-värde: 0,34 
 

Restriktioner för utländskt ägande. 31 av de 50 länder Starbucks gått in i har inga 

restriktioner för utländskt ägande, vilket innebär att Starbucks i stor utsträckning valt 

förhållandevis lättarbetade länder att träda in i. I de länder där man uppmuntrar utländskt 

ägande har Starbucks valt att gå in med en högre grad av ägande, 1 gång genom helägt 

dotterbolag och 4 gånger med joint venture. I ett av fallen då Starbucks gått in med helägt 

dotterbolag har det funnits vissa restriktioner i det landet, detta är vid deras inträde i Kanada, 

ett av deras allra första nationella inträden.  Lägre former av ägande har istället valts av 

Starbucks vid inträdet i de 3 länder, Quatar, Kuwait och Taiwan, där det funnits större 

restriktioner. I länder Starbucks valt att träda in i där det inte finns några restriktioner eller 

vissa restriktioner har de valt joint venture och licensiering i lika stor utsträckning. Spearmans 

rangkorrelation för indikatorn (-0,26) pekar på att det skulle kunna finnas ett samband mellan 

marknader där större restriktionen förekommer och hur ofta Starbucks väljer licensiering. 

Dessutom är p-värdet för korrelationen lågt (0,07) vilket ger ytterligare belägg för att ett 

samband existerar. 

Tabell 5. Resultat av antal inträden som Starbucks har gjort med de 3 olika strategierna under de olika 

förhållandena 

Inträdesstrategi Dotterbolag   Joint venture      Licensiering 
Restriktioner för 
utländskt ägande 
  Uppmuntras aktivt    1    4     0 

                Inga restriktioner    1  15  15 

                Vissa restriktioner    1    5    5 
                Större restriktioner    0    1    2 
  Spearmans rangkorrelation: -0,26 

 p-värde: 0,07 
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Ease of Doing Business. När Starbucks valt en strategi med höge grad av ägande, så 

som helägt dotterbolag har medelvärdet på ease of doing business i dessa länder varit lågt. Det 

har varit relativt okomplicerat att göra affärer på dessa marknader. Även då Starbucks har valt 

inträdesstrategier med lägre grad av ägande, så som vid joint venture och licensiering, har 

medelvärdet varit förhållandevis lågt. Detta kan förklaras genom att på alla marknader som 

Starbucks har valt att gå in på, med undantag för två, ligger ease of doing business på värden 

under 100. Intressant att konstatera är dock att vid de tillfällen Starbucks valt joint venture 

som inträdesstrategi är medelvärdet för indikatorn högre än vid de tillfällen de har valt 

licensiering. Enligt Spearmans rangkorrelation kan det finnas ett litet samband mellan ease of 

doing business och val av Starbucks inträdesstrategi, då den antar värdet -0,15 och p-värdet 

0,32. Det negativa korrelationsvärdet visar på att när ease of doing business är hög, det vill 

säga när det är svårt att göra affärer, så väljer Starbucks en lägre grad av ägande. 

Tabell 6. Resultat av det uträknade medelvärdet på ease of doing business på marknaderna för varje 

gemensam inträdesstrategi 

Inträdesstrategi          Dotterbolag        Joint Venture     Licensiering 
Ease of doing business 
Min: 26, Max: 171 
Ju lägre värde, 
ju enklare att göra affärer 
Medelvärdet:    34  57,4  48,5 

 Spearmans rangkorrelation: -0,15 
p-värde: 0,32 
 

Kulturell skillnad. Kanada, Storbritannien och Irland är de tre länder med lägst 

kulturell skillnad i förhållande till USA, och i alla dessa fall har Starbucks även valt att gå in 

med helägt dotterbolag. Även det låga medelvärdet vi beräknat visar på ett samband mellan 

låg kulturell skillnad och hög ägandegrad. Det syns en tydlig separation mellan helägt 

dotterbolag och lägre grader av ägande. Medelvärdena för joint venture och licensiering är 

höga och ligger mycket nära varandra jämfört med medelvärdet för helägt dotterbolag. 

Spearmans rangkorrelation för indikatorn kulturell skillnad är -0,19 och p-värdet ligger på 
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0,20 vilket tyder på att det kan finnas en liten korrelation mellan kulturell skillnad och grad av 

ägande. Det vill säga att vid lägre kulturell skillnad har Starbucks valt en högre grad av 

ägande. 

Tabell 7. Resultat av det uträknade medelvärdet på kulturell skillnad på marknaderna för varje 

gemensam inträdesstrategi 

Inträdesstrategi  Dotterbolag Joint Venture Licensiering 
Kulturell skillnad 
Min: 11, Max: 165 
Ju högre värde, desto större 
kulturell skillnad från USA 
Medelvärdet:    32  116  118 

 Spearmans rangkorrelation: -0,19 
p-värde: 0,20 

 

Internationell erfarenhet.  Starbucks har två av tre gånger valt att gå in med helägt 

dotterbolag när deras internationella erfarenhet varit mycket låg. Dock har Starbucks i de 

flesta fall, när deras internationella erfarenhet varit mycket låg och låg, valt en lägre grad av 

ägande. När deras internationella erfarenhet sedan har vuxit har företaget tenderat att i lite 

högre grad välja joint venture framför licensering, och därmed gått mot att välja en högre grad 

av ägande. Spearmans rangkorrelation är även mycket låg för denna koefficient och p-värdet 

är högt, vilket visar på att ingen korrelation mellan internationell erfarenhet och val av 

inträdesstrategi kan stärkas genom detta test.  

Tabell 8. Resultat av antal inträden som Starbucks har gjort med de 3 olika strategierna under de olika 

förhållandena 

Inträdesstrategi Dotterbolag Joint Venture Licensiering 
Internationell erfarenhet 

Mycket låg     2  3  4 
Låg      0  6  9 
Medel      0  6  2 
Hög      0  4  3 
Mycket hög     1  5  5 

 Spearmans rangkorrelation: 0,03 
p-värde: 0,84 

 

Ekonomisk tillväxt. I de länder Starbucks valt att träda in på har den ekonomiska 

tillväxten i de flesta fall legat kring 2-5 %. Dock har 4 av de 50 fallen en mycket kraftig 
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tillväxt på runt 10 % eller mer. Länderna är Malaysia, Kina, Quatar och Oman och i alla fyra 

fallen har Starbucks valt licensiering som inträdesstrategi.  Det genomsnittliga värdet på 

indikatorn i länder där Starbucks har valt licensiering är även högre än vid både joint venture 

och helägt dotterbolag. Helägt dotterbolag har Starbucks i samtliga fall valt som strategi när 

den ekonomiska tillväxten varit förhållandevis normal. Enligt Spearmans rangkorrelation har 

den ekonomiska tillväxten ett litet samband med inträdesstrategivalet för Starbucks. Värdet på 

-0,12 visar att vid hög ekonomisk tillväxt har Starbucks i större utsträckning valt licensiering. 

Däremot är p-värdet för Spearmans rangkorrelation så högt som 0,43 vilket visar att 

korrelationen inte är särskilt utmärkande. 

Tabell 9. Resultat av det uträknade medelvärdet på ekonomisk tillväxt på marknaderna för varje 

gemensam inträdesstrategi 

    Inträdesstrategi   Dotterbolag         Joint Venture Licensiering 
Ekonomisk tillväxt 
Min: 0,18, Max: 10,64 
Genomsnittlig procentuell 
tillväxt 5 år innan inträde 
Medelvärdet:            3,82  3,59                    5,15 

 Spearmans rangkorrelation: -0,12 
p-värde: 0,43 
 

Inkomsttillväxt. Starbucks har gått in med en lägre grad av ägandeform i de länder där 

den disponibla inkomsten haft en kraftig tillväxt. Om genomsnittsvärdena för indikatorn 

studeras kan ett relativt tydligt samband med Starbucks inträdesstrategi och inkomsttillväxt 

urskiljas. Licensiering har oftare valts då tillväxten av den disponibla inkomsten varit hög. 

Medelvärdet i de länder där Starbucks har gått in med joint ventures är lite lägre och 

medelvärdet är som lägst i de länder där Starbucks valt strategin helägda dotterbolag. 

Spearmans rangkorrelation visar inte på något samband överhuvudtaget (korrelation: 0,03, p-

värde: 0,88). 
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Tabell 10. Resultat av det uträknade medelvärdet på inkomsttillväxt på marknaderna för varje 

gemensam inträdesstrategi 

Inträdesstrategi Dotterbolag          Joint Venture Licensiering 
Inkomsttillväxt 
Min: 1,16, Max: 22,31 
Genomsnittligt procentuell 
inkomsttillväxt i hushållen 
Medelvärdet:   4,14  5,79  7,06 

 Spearmans rangkorrelation: 0,03 
p-värde: 0,88 

 

En sammanvägning av alla Spearmans rangkorrelationer vid Starbucks olika inträden, 

medelvärdena och frekvensmätningarna ger en tydligare bild av hur situationen har sett ut när 

Starbucks valt sina inträdesstrategier. Helägt dotterbolag har Starbucks valt som strategi då 

den politiska risken är låg, då det enbart finns vissa eller inga restriktioner för utländskt 

ägande, då det är förhållandevis okomplicerat att bygga upp en verksamhet och när den 

kulturella skillnaden är låg. Vidare har den internationella erfarenheten i de flesta fallen varit 

låg, samt att den ekonomiska tillväxten och inkomsttillväxten varit lägre när Starbucks valt 

helägt dotterbolag som strategi. Joint venture är en vanlig strategi då den politiska risken är 

låg, då det inte finns några restriktioner för utländskt ägande och då ease of doing business 

ligger på en medelnivå. Denna strategi har även föredragits av Starbucks då den kulturella 

skillnaden mellan marknaderna och USA varit relativt hög, då den internationella 

erfarenheten vuxit, samt då den ekonomiska tillväxten och inkomsttillväxten relativt sett legat 

på medelhöga värden.  

När Starbucks valt inträdesstrategin licensiering har förhållandena på marknaderna till 

stor del innefattat mycket låg politisk risk, inga restriktioner för utländskt ägande, medelhöga 

värden på ease of doing business, samt då de kulturella skillnaderna är relativt stora. När 

Starbucks internationella erfarenhet var låg tenderade företaget även att välja licensiering, 

samt på de marknader då den ekonomiska tillväxten och inkomsttillväxten ökat som 

kraftigast.  
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Medelvärdet på indikatorerna i de länder där Starbucks gått in i med strategin joint 

ventures ligger ofta nära värdena för endera helägt dotter bolag eller licensiering, vilket kan 

försvåra analysen. 

ANALYS 

Nationella inträdesbarriärers påverkan på inträdesstrategival 

Genom att studera indikatorerna på de nationella inträdesbarriärerna har vi, utifrån de 

tidigare artiklar som vi sammanställt, utarbetat vilka inträdesstrategier som borde vara 

optimala på de marknader där Starbucks gått in. Inledningsvis antog vi att det faktiska utfallet 

skulle stämma överens med vårt preliminära ramverk, men snart insåg vi att så inte var fallet. 

Endast i 99 av 317 fall stämmer det förväntade utfallet överens med Starbucks val av strategi. 

En tydlig trend som kan urskiljas är att Starbucks i flera fall använder sig av strategin 

licensiering då de enligt det förväntade mönstret borde valt helägt dotterbolag. Starbucks 

strategival måste därför ha påverkats av något annat, eller så är tidigare studier helt enkelt inte 

applicerbara på Starbucks. För att finna svar på frågorna granskade vi våra statistiska test för 

att se hur sambanden i Starbucks strategival kunde utläsas. Vi har analyserat varje 

inträdesbarriär för sig och jämfört dem med vårt preliminära ramverk. 

Tabell 6. Propositionernas utfall utifrån bedömningar av korrelationskoefficienterna och genomsnittliga värden 

för de olika inträdesbarriärerna. 

 

 

Inträdesbarri

är 

Propo-

sition 

Variabeln

s värde 

Grad av 

ägande 
Resultat 

Överensstämmelse 

med proposition 

Landsrisk 
1a Hög Låg 

Medelstark korrelation med 

restriktioner för utländskt 

ägande 

Ej bekräftad 

1b Låg Hög Delvis bekräftad 

Lokalt 

igenkännande 

2a Hög Hög Medelstark korrelation med 

kulturell skillnad 

Delvis bekräftad 

2b Låg Låg Delvis bekräftad 

Potentiell 

efterfråga och 

marknadsstorl

ek 

3a Hög Hög Liten motsatt korrelation med 

både BNP- och inkomsttillväxt 

Ej bekräftad 

3b Låg Låg Ej bekräftad 
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Landsrisk.  

Proposition 1a: Högre form av landsrisk leder till att företag väljer 

lägre grad av ägande. 

Proposition 1b: Lägre form av landsrisk leder till att företag väljer 

högre grad av ägande. 

Genom att mäta frekvensen av Starbucks inträdesstrategi vid indikatorn politisk risk 

kunde det konstateras att företaget tenderar att välj lägre grad av ägande då de går in på 

marknader med medel eller hög grad av politisk risk. Dock har Starbucks enbart valt att 

etablera sig på en marknad där den politiska risken är hög, vilket på så sätt försvårar att helt 

bekräfta proposition 1a. Starbucks har dock följt det förväntade utfallet vid det här inträdet. I 

de länder där den politiska risken är lägre tenderar Starbucks att välja lägre grader av ägande, 

vilket motsäger det förväntade utfallet. Emellertid har Starbucks val följt det preliminära 

ramverket i de tre fall då företaget valt att gå in med helägt dotterbolag. 

Korrelationskoefficienten höll ett lågt värde samtidigt som p-värdet var medel, vilket medför 

att propositionens säkerhet inte heller i detta avseende kan styrkas. Resultat kan bero på att 

Starbucks överlag valt att gå in på marknader med relativt låg risk, vilket därför kan ha 

medfört att denna indikator inte fått en större betydelse gentemot andra faktorer. Resultatet 

påverkas även av att Starbucks i mycket liten utsträckning använt sig av helägt dotterbolag. 

Indikatorn restriktioner för utländskt ägande visade genom frekvensmätningarna att 

Starbucks tenderar att välja lägre grad av ägande när restriktionerna för utländskt ägande är 

stora. Dock har Starbucks enbart valt att etablera sig på tre marknader där större restriktioner 

existerar, vilket är otillräckligt för att bekräfta utfallet i proposition 1a. Även i de fall då 

Starbucks valt att gå in med en hög grad av ägande har företaget valt att göra det på 

marknader där restriktioner för utländskt ägande inte existerar, vilket går helt i linje med 

proposition 1b. Likväl är det svårt att bekräfta propositionen då underlaget är litet. Det finns 



 

37 
 

även ett undantag på en marknad där Starbucks valt helägt dotterbolag och det är vid inträdet i 

Kanada där vissa restriktioner förekommer för utländskt ägande. Vidare går Starbucks till stor 

del emot proposition 1b, då de i stor mån går in med en låg grad av ägande på marknader där 

restriktioner inte förekommer. Korrelationskoefficienten och dess låga p-värde visade att 

värdet för restriktioner på marknaden var högre i de länder Starbucks har gått in i med lägre 

grad av ägande. Om det råder restriktioner på en marknad kan detta orsaka att företag inte kan 

välja hur de vill påverka sin strategi utan blir tvungna att anpassa graden av ägande till landets 

bestämmelser. Starbucks har därför inte kunnat välja strategi i samma utsträckning på dessa 

marknader, och har därför inte heller kunnat ta hänsyn till andra inträdesbarriärer i de fall 

restriktioner funnits.  

Indikatorn ease of doing business har värden som tyder på att Starbucks har valt att gå 

in med helägt dotterbolag på marknader där det är enklare att göra affärer, vilket följer utfallet 

av proposition 1b. Däremot visar medelvärdet för att göra affärer att Starbucks tenderar att 

välja joint venture som strategi på de svåraste marknaderna, och inte som förväntat 

licensiering. Dock är joint venture en lägre form av ägande gentemot helägt dotterbolag vilket 

helt går i linje med utfallet i proposition 1a. Att det är förhållandevis okomplicerat att göra 

affärer på de majoriteten av de marknader Starbucks valt att expandera till kan påverka 

resultatet. Spearmans korrelationskoefficient visar inte på något tydligt samband för denna 

indikator. Starbucks har valt joint venture vid högre värden istället för licensiering som i det 

förväntade mönstret.  

Värdena på de tre olika indikatorerna för den nationella inträdesbarriären landsrisk 

kan enbart till viss del bekräfta våra propositioner, där Starbucks i störst utsträckning tenderar 

att följa de förväntade utfallen då landsrisken är hög. Dock väljer Starbucks i mycket liten 

utsträckning att expandera till länder där landsrisken är hög. Spearmans korrelationstest visar 

samband i flera av fallen men främst på att restriktioner på utländskt ägande påverkar 
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Starbucks val av inträdesstrategi. Korrelationskoefficienterna är dock så små att vi inte med 

säkerhet kan påstå att det förväntade mönster stämmer överens med vårt fall. Indikatorn ease 

of doing business är mest intressant att analysera, då den tydligast visar på ett samband 

mellan nivån på enkelheten att göra affärer och strategival utifrån medelvärdena. Däremot 

stämde detta samband inte överens med det förväntade mönstret.  

Proposition 1b stämmer på fallet Starbucks. Då det finns färre restriktioner på 

utländskt ägande och då det är enklare att göra affärer tenderar Starbucks att välja helägt 

dotterbolag. Dock kan vi inte se något i resultaten som styrker proposition 1a eftersom 

Starbucks ofta väljer joint venture före licensiering i fall där det är svårt att göra affärer. 

Lokalt igenkännande. 

Proposition 2a: Högre lokalt igenkännande leder till att företag väljer 

högre grad av ägande. 

Proposition 2b: Mindre lokalt igenkännande leder till att företag väljer lägre 

grad av ägande 

Medelvärdena för indikatorn kulturell skillnad bekräftar att Starbucks väljer att gå in 

med helägt dotterbolag på marknader vars kultur inte skiljer sig nämnvärt från USA Detta 

bekräftar på så sätt att Starbucks följer proposition 2a då företaget i större utsträckning väljer 

en högre grad av ägande då det lokala igenkännandet är högt. Medelvärdena för joint venture 

och licensiering visar även på att Starbucks strategi går i linje med proposition 2b. Dock 

skiljer sig värdena mellan joint venture och licensiering inte nämnvärt åt vilket därför kan 

orsakar den låga korrelationskoefficient men det relativt låga p-värdet. Det är tydligt att 

Starbucks föredrar att samarbeta med en partner på de marknader vars kultur skiljer sig 

nämnvärt med USA. 

Frekvensen av antal inträden vid de olika värdena på indikatorn internationell 

erfarenhet pekar på ett motsatt och möjligen mer komplicerat samband än vårt förväntade 
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mönster. Vid högre internationell erfarenhet tenderar Starbucks att välja strategin joint 

venture eller licensiering, vilket inte följer proposition 2a. Vid de tillfällen Starbucks har valt 

att gå in med helägt dotterbolag har deras internationella erfarenhet varit mycket låg, vilket 

också det motsätter sig det förväntade mönstret och proposition 2b. Dock har Starbucks 

enbart använt sig av helägt dotterbolag som inträdesstrategi vid 3 tillfällen, vilket försvårar att 

helt bekräfta denna tes. Spearmans korrelationskoefficient är mycket låg medan p-värdet är 

högt då resultaten inte stämmer överens med mönstret. Den internationella erfarenheten har 

växt med åren och det har även användandet av joint venture. Därmed tycks Starbucks mer 

och mer föredra joint venture som strategi allteftersom åren har gått.    

Enligt framtagna värden på kulturell skillnad menar vi att både proposition 2a och 2b 

stämmer i fallet Starbucks. I Starbucks fall handlar det om att de valt att samarbeta med någon 

(licensiering eller joint venture) då den kulturella skillnaden varit stor. Dock kan inte 

indikatorn internationell erfarenhet fastställa våra propositioner, men vi vill föra en diskussion 

huruvida den spelar stor roll i detta fall. Erfarenheten Starbucks fått behöver inte 

nödvändigtvis visa på lokalt igenkännande då alla marknader är unika. Likaså berikas inte 

alltid Starbucks själv av den nya internationella erfarenhet då de i stor utsträckning använder 

sig av licensiering och därmed inte har en stor roll under expansionen på nya marknader.  

 Att propositionerna stämmer i fallet Starbucks visar att Starbucks både tar hänsyn till 

lokala förhållanden och gärna anpassar sina enheter till den lokala kulturen. Således föredrar 

de att arbeta med en lokal samarbetspartner i kulturellt skilda länder för att lära sig mer om 

landets förhållanden och för att optimera verksamheten. 

Efterfrågan.  

Proposition 3a: Högre efterfrågan leder till att företag väljer högre 

grad av ägande. 
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Proposition 3b: Mindre efterfrågan leder till att företag väljer lägre grad av 

ägande. 

Både medelvärdena för ekonomisk tillväxt och för inkomsttillväxt visar på ett 

samband, dock i motsatt riktning än vårt förväntade mönster. När högre ekonomisk tillväxt 

och inkomsttillväxt råder på en internationell marknad, tenderar Starbucks att välja 

licensiering som inträdesstrategi. Omvänt föreligger likaså vid lägre ekonomisk tillväxt, då 

Starbucks tenderar att välja en högre grad av ägande så som joint venture eller helägt 

dotterbolag. Starbucks har valt att sälja sin licens till en utomstående aktör trots att då den 

ekonomiska tillväxten är hög finns en större potentiell marknad och en större potentiell vinst 

av försäljningen. Detta motsäger alltså de propositioner vi föreslog utifrån tidigare forskning, 

vilket skulle kunna bero på att dessa indikatorer åsidosätt till fördel för en annan 

inträdesbarriär. De länder med hög ekonomisk tillväxt som Starbucks valt att expandera i är 

samtidigt länder med hög politisk risk och stor kulturell skillnad, något som kan ha påverkat 

valet av inträdesstrategi. Då vi tidigare sett att stor kulturell skillnad påverkar Starbucks 

inträdesstrategier måste detta tas i beaktande och därför ha påverkat utfallet av 

efterfrågeförhållandets påverkan till det motsatta. Vi kan se en tendens av att Starbucks 

inträdesstrategi inte främst påverkas av chansen till en stor del av vinsten, vilket medför att vi 

varken kan ge stöd åt proposition 3a eller 3b. Likaså påvisar även Spearmans 

korrelationskoefficient denna motsatta effekt av ekonomisk tillväxt. Däremot är p-värdet högt, 

vilket tyder på en osäkerhet i resultatet. 

Sammanfattningsvis stämde vårt förväntade mönster endast överens med fallet 

Starbucks till viss del. Endast tre av de sex propositionerna bekräftades av fallstudien och i 

vår analys kan vi konstatera att det förväntade mönstret inte passar in på Starbucks i den 

utsträckning vi trott. Vi kan inte fastställa att de nationella inträdesbarriärerna haft en så stor 

del i påverkan av Starbucks inträdesstrategi som förväntat, då ingen korrelationskoefficient 
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var tillräckligt stor för att kunna påvisa ett klart samband. En fortsatt diskussion kring vad det 

kan vara som påverkar Starbucks inträdesstrategi följer därför nedan. 

Den interna organisationens påverkan på inträdesstrategival 

Då vår analys visat att de nationella inträdesbarriärerna inverkan inte har lika stor 

betydelse på Starbucks som vi först antagit har vi samtidigt sett spår av att det kan vara den 

interna organisationen som i första hand påverkar Starbucks strategival. Därför valde vi att gå 

djupare in på Starbucks interna organisation för att se om vi där kunde hitta tydligare 

samband med deras val av inträdesstrategi. Utifrån analyser av Starbucks beteende på 

marknaden, tidigare forskning samt undersökningar om företaget har vi lyckats komma fram 

till följande kring Starbucks interna organisation; 

Behov av kontroll. För att bibehålla kontrollen inom företaget, upprätthålla sin snabba 

expansion samt bibehålla sin know-how har Starbucks ett stort behov av att rekrytera rätt 

personal, och då främst rätt ledare (Harvard Business School, 2012). För att lyckas med detta 

ser de ett behov av att ingå i en viss eller låg grad av ägande när de går in i nya länder, då den 

lokala aktören har större kännedom och bättre erfarenhet från att rekryteringsprocessen inom 

landet. Av den anledningen ser Starbucks licensiering och joint venture i många fall som ett 

mer attraktiva alternativ till helägt dotterbolag. 

Starbucks ser långsiktiga samarbeten som mycket viktiga utifrån företagets möjlighet 

till expansion (Starbucks Newsroom, 2012). Därför lägger Starbuck mycket tid på att finna 

samarbeten med tillförlitliga partnerföretag för att på så sätt kunna förlita sig på att företagets 

varumärke skyddas och dess know-how inte förloras. Starbucks förlitar sig på att partnern 

bidrar med framgång och erfarenhet vilket är viktigt för att undvika onödiga 

transaktionskostnader som annars kan uppstå när alternativ med mindre grad av ägande såsom 

joint ventures och licensiering används. Fördelarna för nyttjandet av sådana inträdesstrategier 

kan vara ytterligare en förklaring till företagets preferens för joint venture och licensiering.  
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Storlek. Starbucks är ett av världens största mat- och dryckesföretag, inom den 

globala kafé-branschen är de definitivt störst (Forbes, 2002).  Detta borde tala för att företaget 

föredrar helägt dotterbolag som inträdesstrategi. Däremot har de en kraftig expansion, även i 

förhållande till sin storlek, (under 2011 öppnades 2-3 nya enheter om dagen (New York 

Times, 2012)) vilket kräver stora kapitalinvesteringar om fullt integrerade strategier såsom 

helägt dotterbolag ska användas. Då blir lösningar som joint venture mer lockande eftersom 

investeringarna delas med partnern på den nya nationella marknaden (Hill, 2010).  

Internationaliseringsstrategi. Starbucks multinationella strategi innebär att de 

anpassar sig till den lokala marknaden och efterfrågan på denna. För att uppnå denna 

anpassning har Starbucks sett behov av att ta hjälp av lokala aktörer genom att gå in med 

antingen licensiering eller joint venture i länder som skiljer sig från USA kulturellt och socialt 

(Forbes, 2003). Detta bekräftas ytterligare av att de länder där Starbucks har valt att gå in med 

helägt dotterbolag är nationer som kulturellt är tydligt lika USA, nämligen Kanada, Irland och 

Storbritannien. Starbucks VD Howard Schultz talar om detta i en intervju och framhäver där 

att Starbucks försöker vara globala och lokala samtidigt, något som de internt kallar för 

”glocally”. Detta kan t.ex. speglas i att de har standardiserade tapeter, men dekorerar med 

lokala konstnärer (Gertner, 2011). 

 Den kontinuerliga tillväxten är en central punkt i Starbucks strävanden. Howard 

Schultz säger om företagets agerande att Starbucks använder tillväxt som en strategi snarare 

än en taktik (Gertner, 2011). Under årsmöten talar de ofta i siffror kring hur många nya 

enheter de planerar att öppna och 2011 gick de ut med att de planerar att ha minst 1500 

butiker i Kina till 2015 (Beverage Industry, 01/2011). Även 2007 talade de i siffror och gick 

då ut med att de ville öppna minst 10 000 nya enheter på fyra år och att deras långsiktiga mål 

är att ha 40 000 enheter över hela världen (The Globe & Mail, 2007).   
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 Starbucks starka vilja till tillväxt har bidragit till stora förändringar av utbud m.m. 

genom åren för att sälja mer. När Schultz i en intervju fick frågan om de inte lämnar sin kärna 

då de satsar på hälsosamma alternativ svarade han “Well, you have to ask: What is the core?" 

(Gertner, 2011), vilket visar att Starbucks inte är allt för måna om sitt koncept. Vi ser även 

tecken på detta i Schultzs uttalanden. För att kunna expandera så kraftigt som de hoppas så 

tvingas de ta beslut som kan innebära att de urholkar Starbucks koncept och kontroll (Govind, 

2008). Sammanfattningsvis kan vi utifrån det vi läst om Starbucks strategi konstatera att de 

har en aggressiv strategi kring expansion och att denna strategi genomsyrar hela 

organisationen. Fokus ligger tydligt på tillväxt och det går så långt att de prioriterar bort 

kontroll och grundkoncept. 

 Starbucks aggressiva expansionsstrategi visar sig även i deras val av inträdesstrategi. 

För att expandera snabbt hinner man inte med de aktiviteter som krävs, och har inte det 

kapital som behövs, för att öppna och driva så många nya helägda dotterbolag. Då finns det 

tydliga fördelar med samarbetspartners i form av både licensiering och joint ventures vilka 

kan väga över de nationella inträdesbarriärernas påverkan på strategival. Starbucks lägger till 

stor del över ansvaret på någon annan för att snabbt kunna expandera, således förlorar de 

kontroll och riskerar att tappa know-how. De får däremot bättre personal till enheterna 

eftersom den lokala partnern har större erfarenhet vad gäller att rekrytera personal inom 

landet. Den lokala samarbetspartnern kan anpassa enheterna till de lokala förhållandena vilket 

ger bättre resultat. Eftersom Starbucks är ett tjänsteföretag är deras största tillgång 

varumärket, vilket är svårt att förlora vid licensiering och joint ventures. Starbucks har inga 

direkta företagshemligheter eller liknande som kan få förlorade. Därför blir 

transaktionskostnaderna som kan uppstå vid joint ventures och licensiering mycket låga. 

Detta orsakar att helägda dotterbolag blir mindre attraktiva när företag som Starbucks 

eftersträvar en så kraftig expansionsstrategi. 
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 I uttalanden från Howard Schultz kan man tydligt se att Starbucks inte är rädda för att 

sprida sin kunskap till samarbetspartners. Han ifrågasätter även huruvida Starbucks har något 

kärnvärde och man kan tydligt se att då snabb expansion genomsyrar hela 

organisationskulturen är Starbucks inte rädda för att sprida sin know-how till andra. De varor 

och tjänster Starbucks erbjuder är lätta att kopiera, något som man tydligt ser på flera företag 

som kopierat Starbucks koncept (som Wayne’s Coffee och Espresso House). Många av de 

teorier som behandlar strategival berör skydd av know-how. Därför är helägt dotterbolag det 

mest önskvärda alternativet där detta är möjligt. I fallet Starbucks kan inte detta tillämpas och 

då återstår frågan varför Starbucks ser licensiering som fördel. De största nackdelarna med 

licensiering är transaktionskostnader och dessa är låga för Starbucks del. Därför är de enda 

kvarstående nackdelarna med licensiering att de får en mindre del av vinsten, och att de 

förlorar på att inte använda helägt dotterbolag i större utsträckning.  

 Starbucks förlorar alltså potentiell vinst genom att i så stor utsträckning använda 

mindre grader av ägande och då bör det finnas någonting som motsvarar en vinst som 

uppväger detta. Den slutsats vi drar är att Starbucks anser att vinsterna med snabb expansion 

uppväger den potentiella vinst de kan förlora på att inte ha helägda dotterbolag där de får hela 

vinsten.  

 Samarbetspartner. Vi har tidigare nämnt vikten av tillgång till lämpliga 

samarbetspartners vid val av inträdesstrategi. Starbucks föredrar långsiktiga samarbeten och 

har ett stor nätverk av partners över hela världen. På så sätt blir det enkelt för dem att gå in på 

nya marknader, där en existerande partner redan verkar, genom en inträdesstrategi med lägre 

grad av ägande (det vill säga licensiering eller joint venture). Så har de gjort tidigare, till 

exempel med företaget SSP som de hade samarbete med i exempelvis Frankrike, Schweiz och 

Tyskland redan innan de gick in i Sverige med SSP som partner (SSP, 2011). Detta betyder 
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att licensiering och joint ventures blir vanliga och mer attraktiva inträdesstrategier för 

Starbucks än vad helägt dotterbolag är. 

Frågeställning 

Hur påverkar nationella inträdesbarriärer mjuka tjänsteföretags val av 

inträdesstrategi? 

Sammanfattningsvis menar vi att kulturell skillnad och landsrisk är de två nationella 

inträdesbarriärer som tydligast påverkat valet av inträdesstrategi i fallet Starbucks, dock kan 

vi konstatera att nationella inträdesbarriärer inte ensamt kan förklara Starbucks strategival. 

Som Hill (2010) definierade strategival är det ett företags förmåga att strukturera sin 

interna organisation kombinerat med de nationella inträdesbarriärerna, vilket tydligt har visat 

sig i vårt fall. De nationella inträdesbarriärerna åsidosätts i fallet Starbucks för den interna 

organisationen, expansionsstrategin, som här är så stark att den genomsyrar allt i företagets 

agerande. Starbucks strategi lägger allt fokus på snabb expansion och därmed blir nationella 

inträdesbarriärers påverkan mindre. En av de nationella inträdesbarriärer som påverkat 

Starbucks val av inträdesstrategi är kulturell skillnad, den är även en del av dess interna 

strategi, eftersom företaget kallar sig ”glocal”. Detta är alltså sammankopplat med Starbucks 

interna organisation. 

Utifrån en fallstudie av Starbucks inträdesstrategier kan vi se en tendens att nationella 

inträdesbarriärer inte ensamma kan förklara val av inträdesstrategi.  Det ramverk vi ställde 

upp tidigare i vår studie visade sig inte stämma överens med mönstret hos Starbucks, vilket 

resulterat i ett nytt ramverk (figur 2) där intern organisation fått större utrymme och där 

landsrisk och kulturell skillnad är de relevanta inträdesbarriärerna. Internationell erfarenhet 

och efterfrågeförhållande har i vårt fall plockats bort från ramverket, eftersom dessa faktorer 

inte spelade en förväntad roll. Istället har intern organisation, som tidigare var moderator, haft 

en direkt påverkan på valet av inträdesstrategi.  
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DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Starbucks val av inträdesstrategi 

Helägt dotterbolag har Starbucks använt vid få tillfällen, men då har den kulturella 

skillnaden och landsrisken varit mycket låga. Likheterna och säkerheten har bidragit till att de 

inte haft något behov av samarbetspartner, utan kunnat förstå marknaden på egen hand.  

Joint venture visade sig inte vara det mellanläge vi inledningsvis trodde att det skulle 

vara. Våra värden har visat att joint venture är mer attraktivt som ett alternativ till licensiering 

än till helägt dotterbolag. Det speglar att joint venture och licensiering är olika grad av 

samarbete, vilket Starbucks verkar föredra. Starbucks användande av joint venture har ökat 

med åren jämfört med licensiering. 

Licensiering används främst då det förekommer restriktioner för utländskt ägande. 

Vid resterande inträdesbarriärer är det dock svårt att särskilja licensiering och joint venture, 

vilket försvårar möjligheterna att dra slutsatser om vilken grad av ägande som föredras vid 

vilken tidpunkt.  

Förslag på framtida forskning 

För framtida forskning föreslår vi en utvecklad undersökning hur gynnsamma de olika 

valen av strategi har varit. Man kan granska vilka resultat Starbucks haft de tre följande åren 

Landsrisk 

Kulturell skillnad 
 

Inträdesstrategi 
- Helägt 

dotterbolag 
- Joint venture 
- Licensiering 

Intern organisation 

Figur 2. Det nya ramverket som satts upp utifrån våra slutsatser, landsrisk och kulturell skillnad är de mest 

relevanta nationella inträdesbarriärerna och intern organisation har en viktig position. 
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efter inträde och jämföra dessa i förhållande till vilken strategi de valt och vilken de borde 

valt. Utöver detta, vore det intressant att vidare undersöka om Starbucks har behållit den 

ägandeform som de gått in i länderna med. Angående joint ventures skulle man kunna 

undersöka noggrannare hur stor ägandeandel Starbucks har och hur den förändras över tid.  

Detta kunde visa om deras joint ventures liknar licensiering eller helägda dotterbolag. 
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Appendix A. Databaser 

The Political Risk Services Group (PRS Group; International Country Risk Guide) 

användes för att mäta politisk risk. PRS är ett amerikanskt institut som sen 1979 har varit fullt 

dedikerade till att undersöka länders stabilitet och politiska säkerhet.   

Tre olika källor har använts för att finna information om restriktioner för utländskt 

ägande; UHY, enterprise surveys och U.S. Commercial Service.  

UHY är en världsledande leverantör av företagsrådgivning och erbjuder djupgående guider 

kring företagandemiljön på olika nationella marknader (uhy.com 2012-04-19).  

Enterprise Surveys ges ut av Världsbanken och erbjuder rapporter av olika landsprofiler. 

Dessa innehåller investeringsklimat och där ibland restriktioner för utländskt ägande 

(enterprisesurveys.org 2012-04-15). U.S. Commercial Service erbjuder rapporter om 

företagsklimat i all världens länder och är en del av USA:s handelsdepartement (U.S. 

Commercial Service 2012-04-19).   

Världsbankens ”ease of doing business” mäter hur enkelt det är att starta och driva 

företag i de flesta av världens länder. Det de undersöker är bland annat hur många steg och 

hur mycket pengar som krävs för att starta företag samt hur många dagar och hur stora 

kostnaderna är för att verkställa kontrakt.  

Hofstede (2001) hjälpte oss finna information kring inträdesbarriären kulturell 

skillnad. Han är en av de största forskarna inom området, som länge har studerat den 

kulturella skillnaden mellan olika länder och kollat på vilka faktorer som tydligast visar på 

den kulturella profilen för ett land, speciellt kopplat till företagande och arbetande. 

Informationen kring ekonomisk tillväxt har vi funnit från ”National Accounts Main 

Aggregates Database” vilket är ett samarbete mellan FN och internationella statistikbyråer 

(unstats.un.org 2012-04-16).  
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Värdena kring ökning av inkomst har fåtts från MarketLine vilket är en databas där 

marknadsinformation för hela världen sammanställs.  
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Appendix B. Datainsamling 

Tabell 7. Resultat av undersökningar over de indikatorer som använts för att beskriva landsrisken. 

L=Licensiering, JV=Joint Venture, DB= Helägt Dotterbolag. 
 LANDSRISK Politisk 

risk10 Prop Starbucks 
Restriktioner för 
utländskt ägande11 Prop Starbucks 

Ease of 
Doing B.12 

Skalade 
värden Prop 

Star-
bucks 

Kanada Very low DB DB Vissa restriktioner 1) L DB 32 0,6 DB DB 

Japan Very low DB JV Uppmuntras aktivt 1) DB JV 52 0,9 DB JV 

Singapore Very low DB L Inga restriktioner 3) DB L 27 0,5 DB L 

Filippinerna Low JV L Inga restriktioner 3) DB L 64 1,1 L L 

UK Low JV DB Inga restriktioner 1) DB DB 35 0,6 DB DB 

Malaysia Low JV L Vissa restriktioner 1) L L 52 0,9 DB L 

Nya Zeeland Very low DB L Inga restriktioner 3) DB L 33 0,6 DB L 

Taiwan, Republic of China Very low DB JV Större restriktioner 3) L JV 59 1,0 L JV 

Thailand Moderate L L Inga restriktioner 3) DB L 46 0,8 DB L 

Kuwait Very low DB L Större restriktioner 1) L L 58 1,0 L L 

Libanon High L L Inga restriktioner 3) DB L 60 1,1 L L 

Sydkorea, Republic of Korea Low JV JV Inga restriktioner 3) DB JV    JV 
Kina, Peoples' Republic of 
China Low JV L Inga restriktioner 1) DB L 54 0,9 DB L 

Hong Kong Very low DB JV Inga restriktioner 3) DB JV 32 0,6 DB JV 

Australien Low JV JV Uppmuntras aktivt 1) DB JV 27 0,5 DB JV 
Förenade Arabemiraterna 
(UAE) Very Low DB L Vissa restriktioner 1) L L 53 0,9 DB L 

Quatar  Very Low DB L Större restriktioner 3) L L    L 

Saudiarabien Very Low DB L Vissa restriktioner 3) L L 77 1,4 L L 

Bahrain Low JV L Inga restriktioner 3) DB L    L 

Israel Low JV JV Inga restriktioner 3) DB JV 50 0,9 DB JV 

Österrike Very Low DB L Inga restriktioner 1) DB L 38 0,7 DB L 

Schweiz Very Low DB L Inga restriktioner 1) DB L 40 0,7 DB L 

Tyskland Very Low DB JV Inga restriktioner 1) DB JV 49 0,9 DB JV 

Grekland Moderate L JV Inga restriktioner 1) DB JV 53 0,9 DB JV 

Mexiko Low JV JV Vissa restriktioner 1) L JV 69 1,2 L JV 

Indonesien Moderate L JV Vissa restriktioner 2) L JV 171 3,0 L JV 

Puerto Rico    JV Uppmuntras aktivt 1) DB JV 39 0,7 DB JV 

Spanien Moderate L JV Inga restriktioner 1) DB JV 91 1,6 L JV 

Oman Low JV L Inga restriktioner 3) DB L 55 1,0 DB L 

Cypern    JV Uppmuntras aktivt 1) DB JV    JV 

Turkiet Moderate L L Vissa restriktioner 3) L L 58 1,0 L L 

Peru Low JV JV Inga restriktioner 1) DB JV 93 1,6 L JV 

Chile Low JV JV Inga restriktioner 3) DB JV 50 0,9 DB JV 

Frankrike Low JV JV Inga restriktioner 1) DB JV 48 0,8 DB JV 

Jordanien Moderate L L Vissa restriktioner 3) L L 53 0,9 DB L 

Irland Low JV DB Uppmuntras aktivt 3) DB DB 35 0,6 DB DB 

Bahamas Low JV L Vissa restriktioner 3) L L    L 

Brasilien Low JV JV Vissa restriktioner 1) L JV 115 2,0 L JV 

Egypten Moderate L L Inga restriktioner 1) DB L 50 0,9 DB L 

Danmark Very Low JV L Inga restriktioner 1) DB L 34 0,6 DB L 

Rumänien Moderate L JV Inga restriktioner 3) DB JV 34 0,6 DB JV 

Ryssland Low JV L Inga restriktioner 1) DB L 45 0,8 DB L 

Argentina Low JV JV Inga restriktioner 1) DB JV 48 0,8 DB JV 

Belgien Low JV JV Inga restriktioner 1) DB JV 26 0,5 DB JV 

Nederländerna Very Low DB L Inga restriktioner 3) DB L 32 0,6 DB L 

Tjeckien Low JV JV Inga restriktioner 1) DB JV 44 0,8 DB JV 

Polen Low JV JV Vissa restriktioner 1) L JV 45 0,8 DB JV 

Ungern Low JV JV Inga restriktioner 3) DB JV 29 0,5 DB JV 

El Salvador Low JV JV Inga restriktioner 3) DB JV 38 0,7 DB JV 

Sverige Very Low DB L Inga restriktioner 1) DB L 40 0,7 DB L 

10 Källa: PRS Risk Map 
11 Källa: 1) UHY, 2) Enterprise Surveys, 3)U.S. Commercial Service 
12 Källa: Ease of Doing Business 



 

55 
 

Tabell 8. Resultat av undersökningar over de indikatorer som använts för att beskriva lokalt igenkännande. 

L=Licensiering, JV=Joint Venture, DB= Helägt Dotterbolag. 

LOKALT IGENKÄNNANDE Kulturell 
skillnad

13 
Skalade 
värden Prop Starbucks 

Internationell 
erfarenhet

 
Prop Starbucks 

Kanada 24 0,4 DB DB Mycket låg L DB 

Japan 138 2,3 L JV Mycket låg L JV 

Singapore 157 2,6 L L Mycket låg L L 

Filippinerna 117 2,0 L L Mycket låg L L 

UK 22 0,4 DB DB Mycket låg L DB 

Malaysia 151 2,5 L L Låg L L 

Nya Zeeland 37 0,6 DB L Låg L L 

Taiwan, Republic of China 132 2,2 L JV Låg L JV 

Thailand 141 2,4 L L Låg L L 

Kuwait 124 2,1 L L Mycket låg L L 

Libanon 124 2,1 L L Mycket låg L L 

Sydkorea, Republic of Korea 155 2,6 L JV Låg L JV 

Kina, Peoples' Republic of China 131 2,2 L L Medel JV L 

Hong Kong 116 1,9 JV JV Låg L JV 

Australien 11 0,2 DB JV Låg L JV 

Förenade Arabemiraterna (UAE) 124 2,1 L L Låg L L 

Quatar  124 2,1 L L Låg L L 

Saudiarabien 124 2,1 L L Låg L L 

Bahrain 124 2,1 L L Låg L L 

Israel 114 1,9 JV JV Medel JV JV 

Österrike 106 1,8 JV L Låg L L 

Schweiz 49 0,8 DB L Låg L L 

Tyskland 52 0,9 DB JV Medel JV JV 

Grekland 147 2,5 L JV Medel JV JV 

Mexiko 145 2,4 L JV Mycket låg L JV 

Indonesien 133 2,2 L JV Medel JV JV 

Puerto Rico    JV Mycket låg L JV 

Spanien 117 2,0 L JV Medel JV JV 

Oman 124 2,1 L L Hög DB L 

Cypern    JV Hög DB JV 

Turkiet 136 2,3 L L Hög DB L 

Peru 150 2,5 L JV Låg L JV 

Chile 165 2,8 L JV Låg L JV 

Frankrike 107 1,8 JV JV Hög DB JV 

Jordanien 124 2,1 L L Hög DB L 

Irland 50 0,8 DB DB Mycket hög DB DB 

Bahamas    L Medel JV L 

Brasilien 125 2,1 L JV Medel JV JV 

Egypten 124 2,1 L L Mycket hög DB L 

Danmark 108 1,8 JV L Mycket hög DB L 

Rumänien 175 2,9 L JV Mycket hög DB JV 

Ryssland 180 3,0 L L Mycket hög DB L 

Argentina 100 1,7 JV JV Hög DB JV 

Belgien 97 1,6 JV JV Mycket hög DB JV 

Nederländerna 68 1,1 JV L Mycket hög DB L 

Tjeckien 83 1,4 JV JV Mycket hög DB JV 

Polen 108 1,8 JV JV Mycket hög DB JV 

Ungern 79 1,3 JV JV Mycket hög DB JV 

El Salvador    JV Hög DB JV 

Sverige 103 1,7 JV L Mycket hög DB L 

13 Källa: Hofstede (2001) 



 

56 
 

Tabell 9. Resultat av undersökningar over de indikatorer som använts för att beskriva efterfrågeförhållanden. 

L=Licensiering, JV=Joint Venture, DB= Helägt Dotterbolag. 
 

 EFTERFRÅGEFÖRHÅLLANDEN 
Ekonomisk 
tillväxt

14 
Prop Starbucks 

Ökning av 
inkomst

15 
Prop Starbucks 

Kanada 2,56 JV DB 4,36 L DB 

Japan 1,42 L JV 1,9 L JV 

Singapore 8,58 DB L    L 

Filippinerna 3,46 DB L 13,1 DB L 

UK 3,18 DB DB 5,69 DB DB 

Malaysia 9,24 DB L 4,59 L L 

Nya Zeeland 4,3 DB L 2,02 L L 

Taiwan, Republic of China   JV 1,16 L JV 

Thailand 6,2 DB L    L 

Kuwait 2,7 JV L    L 

Libanon 4,18 DB L    L 

Sydkorea, Republic of Korea 5 DB JV 7,7 DB JV 

Kina, Peoples' Republic of China 10,22 DB L 14,64 DB L 

Hong Kong   JV    JV 

Australien 4,4 DB JV 4,58 L JV 

Förenade Arabemiraterna (UAE) 5,76 DB L    L 

Quatar  10,64 DB L    L 

Saudiarabien 1,66 JV L    L 

Bahrain 3,44 DB L    L 

Israel 5,14 DB JV 7,79 DB JV 

Österrike 3,16 DB L 2,94 L L 

Schweiz 2,04 JV L 2,72 L L 

Tyskland 2,02 JV JV 7,1 DB JV 

Grekland 3,82 DB JV 3,49 L JV 

Mexiko 4,44 DB JV 4,27 L JV 

Indonesien 0,18 L JV    JV 

Puerto Rico 4,28 DB JV    JV 

Spanien 4,34 DB JV 1,99 L JV 

Oman 18,5 DB L    L 

Cypern 4,18 DB JV 5,73 DB JV 

Turkiet 1,4 L L    L 

Peru 1,68 JV JV    JV 

Chile 2,5 JV JV    JV 

Frankrike 2,12 JV JV 3,82 L JV 

Jordanien 5,62 DB L    L 

Irland 5,74 DB DB 2,37 L DB 

Bahamas 1,8 JV L    L 

Brasilien 2,8 JV JV 7,86 DB JV 

Egypten 3,68 DB L    L 

Danmark 1,8 JV L 2,89 L L 

Rumänien 6,18 DB JV 18,58 DB JV 

Ryssland 6,76 DB L 22,31 DB L 

Argentina 8,84 DB JV    JV 

Belgien 2,28 JV JV 3,74 L JV 

Nederländerna 2,36 JV L 1,53 L L 

Tjeckien 5,6 DB JV 7,67 DB JV 

Polen 5,4 DB JV 5,8 DB JV 

Ungern 0,42 L JV 5,22 DB JV 

El Salvador 1,9 JV JV    JV 

Sverige 0,98 L L 3,87 L L 

  
15 Källa: unstats.un.org 
16 Källa: MarketLine 
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Figur 3. Starbucks inträdesstrategival genom åren, storleken på punkterna visar på antal inträden där den minsta pricken är ett 

inträde och den största är 4 inträden. 


