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Sammanfattning  
 
Denna studie syftar till att få en ökad förståelse för vad som kännetecknar affärsutvecklingen 
hos snabbt växande företag. Författarna närmar sig problemet genom att de använder 
Starbucks som fallstudie och analyserar företaget med hjälp av fyra olika teorier. Starbucks 
har under en kort tid vuxit relativt snabbt och företaget finns idag etablerad i 34 länder.  
 
De teorier som behandlas i uppsatsen bearbetar ämnet affärsutveckling. Varje teori fokuserar 
på olika aspekter av vad som kan leda till att ett företag växer och expanderar. Teorierna 
tillsammans ger en djupare helhetsbild av affärsutvecklingen hos snabbt växande företag. De 
olika teorierna är Igor Ansoffs Corporate Strategy, vilken behandlar olika strategier som ett 
företag kan tillämpa för att nå tillväxt. Normanns Skapande företagsledning lägger stor vikt 
vid hur ett företag ska behålla sitt revir, Prime Mover teorin ger en fördjupad kunskap i hur 
företag som går utanför det traditionella tänkandet lyckas behålla en marknadsledande plats. 
Funky Business är ett mer modernt synsätt på affärsutveckling som på ett omfattande sätt 
belyser hur dagens företag och samhälle interagerar. 
  
Undersökningen baseras på primär- och sekundärdata. Primärdatan är baserad på återberättade 
erfarenheter från en av uppsatsförfattarna, som tidigare haft en anställning i företaget. 
Sekundärdatan är hämtad från litteratur, artiklar och Internet.  
 
Författarna har använt sig av en hermeneutisk metod som har en kvalitativ ansats och är av 
induktiv art. Av det som framkommit av analysen har författarna utvecklat en ny modell för 
vilka faktorer som kan vara avgörande för att ett företag skall kunna expandera snabbt. 
Slutsatsen är att ett samspel av olika faktorer leder till utvecklingen hos snabbt växande 
företag. Dessa faktorer är en stark affärsidé, innovation, kapital, lokalisering och personal. 
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1. Inledning 
 
Starbucks är ett stort och relativt ungt företag som på kort tid nått stora framgångar både i 
hemlandet USA men också internationellt. Företaget har flera gånger blivit utsett till en av 
USA:s bästa arbetsgivare.1 Då Starbucks nått stora framgångar på kort tid och fortsätter att 
ständigt expandera anser vi att det är intressant att studera deras affärsutveckling.   
Affärsutveckling är en viktig del i företagets utvecklingsprocess. För att nå utveckling är det 
betydelsefullt att utforma en rad strategier samt att företaget är medvetet om både interna och 
externa faktorer. Dessa kan i hög grad påverka dess utvecklingsprocesser. Affärsutveckling är 
något som varje företag ständigt behöver arbeta med för att kunna överleva och växa på 
marknaden. Företagen strävar efter att utvecklas genom ekonomisk tillväxt och genom att 
förvärva nya marknadsandelar. Med en ökad globalisering får företagen tillgång till fler 
marknader fortare. Det gör det möjligt för ett företag att snabbt etablera sig och på så vis 
kunna nå en stark position. Eftersom företagets konkurrenter ges samma möjlighet blir det en 
kamp om vem som hinner först och vem som har de starkaste konkurrensfördelarna för att 
kunna försvara sitt revir.2 
 
Vi har valt att med hjälp av fyra teorier studera företaget Starbucks. Samtliga teorier 
behandlar ämnet affärsutveckling men utgår från varsitt perspektiv.  
Den information vi samlat om Starbucks bygger främst på sekundärdata, dels 
företagsinformation men även på litteratur och artiklar av mer objektiv karaktär. Vi har även 
primärdata då en av uppsatsens författare har kunskap om företaget efter att ha arbetat där. 
Genom att studera företaget Starbucks ur ett hermeneutiskt synsätt är vårt syfte att få en ökad 
förståelse för vad som kännetecknar affärsutvecklingen hos snabbt växande företag.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Kaffets historia började i Etiopien, där kaffeträdet härstammar från. Därifrån spreds det till 
den arabiska halvön omkring 500 år efter Kristus. Det var först under 1200-talet som man 
började rosta kaffebönor. Kaffe och kaffedrickande kom till Europa och USA under 1600-
talet. Initialt njöts kaffet på speciella kaffehus. Gästerna på kaffehusen bildade sällskap och 
dessa ägnade sig åt att diskutera nyheter, politik, litteratur och vetenskap. Kaffehusen blev 
viktiga forum där tankar och idéer ventilerades. Under mitten av 1800-talet började 
amerikanerna att dricka sitt kaffe hemma. Efter första världskriget tog den amerikanska 
kaffekonsumtionen ordentlig fart på grund av att soldaterna, som tog med sig denna kultur 
från Europa, efterfrågade mer kaffe. Under 1940-talet tillfredställdes amerikanens kaffebehov 
av främst tre stora operatörer vars årliga intäkter tillsammans täckte 40 % av intäkterna från 
kaffemarknaden. Under 1960-talet blev stormarknaderna de dominerande 
distributionskällorna för kaffet. När konkurrensen hårdnade började ett priskrig vilket ledde 
till att leverantörerna inte kunde hålla samma höga kvalitet på sina bönor. Den hårdnande 
konkurrensen ledde till att marknaden krympte till förmån för andra varor såsom läskedrycker 
(se bilaga 1). Under 1950-talet konsumerade amerikanen ca 151 liter kaffe och ca 38 liter 
läsk. Under 1980-talet var kaffekonsumtionen ca 140 liter och läskkonsumtionen ca 132 liter.3  
 

                                                 
1 Starbucks hemsida 1 
2 Karlöf (1984) 
3 Koehn (2001) 
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1971 öppnades Starbucks i Seattle. Deras affärsidé var att sälja högkvalitativa kaffebönor. Det 
fanns flera återförsäljare som sålde högkvalitativa kaffebönor. Konkurrenterna var små och 
efterfrågan var sparsam. Priset på detta kaffe var dubbelt så högt som priset på det 
traditionella kaffet. Marknaden för högkvalitativt kaffe var inte definierad under 1980-talet, 
vilket Starbucks insåg och utnyttjade. Företaget satsade på kvalitet och service samtidigt som 
de expanderade snabbt. Detta gjordes innan potentiella konkurrenter intog marknaden.4     
 
1.2 Problemformulering 
 
Starbucks har sedan starten lyckats skapa ett väletablerat och ständigt expanderande företag i 
hemlandet USA men även i 34 andra länder. Starbucks är marknadsledande inom sin bransch 
och lyckas slå rot var de än väljer att etablera sig. Genom att studera de strategier och 
tillvägagångssätt som Starbucks använder sig av för att etablera sig på nya marknader och för 
att behålla marknadsandelar är vår önskan att det ska ge en ökad förståelse till vad som 
kännetecknar affärsutvecklingen hos snabbt växande företag. Med den kunskapen är vår 
förhoppning att den rådande teoribildningen inom affärsutveckling ska kunna modifieras och 
kompletteras. Dessutom hoppas vi att kunskapen ska kunna möjliggöra applicerbarhet även på 
andra branscher. Således mynnar det ut i frågeställningen: Vad kännetecknar 
affärsutvecklingen hos snabbt växande företag?  
 
1.3 Syfte  
 
Med Starbucks som utgångspunkt är syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse 
för vad som kännetecknar affärsutvecklingen hos snabbt växande företag.   
 
1.3.1 Delsyften 
 

− Kartläggning av Starbucks affärsutveckling 
− Analysera utmärkande drag i Starbucks affärsutveckling med hjälp av valda teorier 
− Utifrån Starbucks göra en ny tolkning av vilka faktorer som kan leda till snabb tillväxt 

hos företag 

                                                 
4 Koehn (2001) 
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2. Metod 
  
Denna vetenskapliga undersökning baseras främst på sekundärlitteratur men även primärdata i 
form av att en av uppsatsförfattarna tidigare arbetat på Starbucks. Den sekundärlitteratur som 
har studerats är litteratur inom affärsutveckling och strategier samt rörande Starbucks. De 
artiklar som använts behandlar fallet Starbucks. Den metod som har använts har en induktiv 
ansats med inriktning på hermeneutik samt är av kvalitativ art. Med hjälp av en induktiv 
ansats har vi utgått från empirin och därefter jämfört vårt resultat med teorier och modeller 
som behandlar ämnet affärsutveckling. Den hermeneutiska teorin har vi använt för att uppnå 
förståelse. Analysen har gjorts verbalt, varför uppsatsen har en kvalitativ ansats.   
Med Starbucks som utgångspunkt är syftet med undersökningen att få en ökad förståelse för 
vad som kännetecknar affärsutvecklingen hos snabbt växande företag. Vi anser att genom att 
studera Starbucks ur ett affärsutvecklingsperspektiv kan det bidra till en modifiering av de 
rådande affärsutvecklingsteorierna. Vi har valt teorier som rör affärsutveckling som i 
kombination med ett hermeneutiskt synsätt ska göra förståelsen fullkomlig. 
 
2.1 Tillvägagångssätt 
 
Starbucks har funnits i kafébranschen i 18 år och under den relativt korta perioden har 
företaget vuxit i snabb takt och är idag världsledande inom kafébranschen. 
Den snabba utvecklingen från att bestå av ett par lokala kaféer i Seattle till att idag finnas i 
mer än 30 länder har väckt vårt intresse för ämnet affärsutveckling.  
Syftet med fallstudier är att utifrån en mindre avgränsad grupp kunna få så täckande 
information som möjligt som det går att generalisera utifrån. Det ”fall” som studeras kan vara 
en individ, en grupp individer, en organisation eller situation.   
 
Den första delen i vårt uppsatsarbete handlade om att samla all tänkbar information om 
företaget för att få en helhetsbild av dess utveckling och dagliga tillstånd. Den hämtade 
informationen kommer delvis från Starbucks, men en större del är från andra källor av mer 
objektiv karaktär. Vi har sökt litteratur via Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms 
stadsbibliotek. Den litteratur vi letat efter har huvudsakligen framkommit med hjälp av 
sökorden affärsutveckling, affärsutvecklingsstrategier samt Starbucks. Information om 
företaget har även sökts på Starbucks hemsida. De artiklar vi använt oss av har sökts via 
databasen Academic Search Elite. Där har vi använt oss av sökorden Starbucks och Howard 

Schultz. Sökningen av artiklar gav ett massivt resultat, varför selektering var nödvändigt. 
Artiklar som författats av Howard Schultz uteslöts. Likaså artiklar där det visade sig att 
artikeln behandlade något annat än Starbucks och dess utveckling. Av de primärdata vi 
erhållit av Neira Balic, som bidragit med personliga erfarenheter efter sin anställning i 
företaget, har vi använt oss av valda delar som vi ansett vara relevanta för uppsatsen. Dessa 
erfarenheter presenteras under en separat rubrik i resultatavsnittet.  
 
Efter det att informationen samlats in letade vi efter teorier som på ett relevant och tydligt sätt 
skulle kunna vara användbara för att, med Starbucks som utgångspunkt, kunna öka förståelsen 
för framgångsrika företag. Vi hade önskemål om att dels hitta väletablerad teorier inom 
affärsutvecklingsområdet men även något modernare. Via biblioteken nämnda ovan sökte vi 
på affärsutveckling och affärsutvecklingsstrategier för att hitta lämpliga teorier. Efter att ha 
funnit och selekterat föll valet på fyra teorier som vi anser alla bidrar med något unikt 
samtidigt som de tillsammans ger en bra bild av affärsutveckling.  
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Med hjälp av det framkomna resultatet har de valda teorierna använts för att analysera 
företaget Starbucks ur ett affärsutvecklingsperspektiv. Varje teori har bearbetats enskilt, vilket 
innebär att det mynnat ut i fyra olika bilder av företaget. Alla delar i teorierna har inte 
analyserats. Anledningen till det är att alla faktorer som nämnts i teorin inte alltid kunnat 
hittas hos Starbucks. De flesta av de delar ur teorierna som utelämnats har bearbetas i 
diskussionsavsnittet.  
 
2.2 Deduktion och induktion 
 
Teorins uppgift är att ge en så riktig kunskap om verkligheten som möjligt. Underlaget för att 
kunna forma en teori är information, eller empiri, om den verklighet som studeras. En 
forskare har möjlighet att relatera teori och verklighet på olika sätt. Här presenteras två, 
nämligen deduktion och induktion. Med ett deduktivt angreppssätt följer forskaren 
bevisandets väg. Utifrån en redan befintlig teori kan forskaren välja information som skall 
samlas in för att sedan tolka och relatera informationen till den valda teorin. Med ett induktivt 
angreppssätt är forskaren något av en upptäckare. Forskaren samlar information om ett 
forskningsobjekt, studerar det för att därefter formulera en teori. Risken med detta arbetssätt 
är att forskningens generaliserbarhet kan ifrågasättas eftersom det empiriska underlaget är 
baserat på ett speciellt objekt eller en speciell situation.5  
 
Eftersom vi med hjälp av delsyftena ämnar vi göra en kartläggning av Starbucks 
affärsutveckling samt att analysera utmärkande drag i deras affärsutveckling med hjälp av 
valda teorier har vi i vår undersökning valt ett induktivt arbetssätt. Vi har utgått från 
Starbucks, samlat information från diverse källor för att få en så komplett bild av företaget 
som möjligt. Därefter har vi valt att jämföra vårt empiriska material med befintliga teorier 
inom affärsutvecklingsområdet för att minska ifrågasättandet beträffande generaliserbarheten 
i den funna informationen.  
 
2.3 Kvalitativ och kvantitativ ansats      
 
Kvalitativ och kvantitativ ansats är två möjliga sätt som kan användas för att bearbeta och 
analysera insamlad information. Med kvalitativ forskning avses forskning som använder sig 
av verbala analysmetoder, medan den kvantitativa forskningen använder sig av statistik för att 
kunna analysera sitt material. Inom samhälls- och beteendevetenskaperna är det många gånger 
inte självklart att arbeta utifrån ett renodlat perspektiv, utan en kombinationer av de båda är 
vanligt förekommande.6  
 
I denna undersökning är syftet att tolka insamlad information för att få en ökad förståelse. Vår 
insamlande information skall relateras till valda teorier. Analysen kommer således att ske 
verbalt, varför vår ansats blir av kvalitativ art.  
 
2.4 Hermeneutik7 
 
Med meningsfulla fenomen menas att fenomen uttrycker någon form av mening eller att de 
har en betydelse. För att ett fenomen ska kunna förstås måste det tolkas. I denna undersökning 
är Starbucks det meningsfulla fenomenet som studeras. För att kunna förstå utvecklingen hos 

                                                 
5 Patel, R. & Davidsson, B. (1999) 
6 Ibid 
7 Gilje, N. & Grimen, H. (1992) 
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snabbt växande företag har vi gjort tolkningar i Starbucks affärsutveckling. Försök till att 
tolka olika typer av fenomen och få förståelse kallas hermeneutik. Inom samhällsvetenskapen 
har hermeneutiken stor relevans, eftersom många av de samhällsvetenskapliga ämnena består 
av meningsfulla fenomen, t.ex. muntliga yttranden och texter. Samhällsvetenskapen brottas 
med frågan hur de ska förhålla sig till och interagera med beskrivningar som ligger nära 
erfarenheten, t.ex. av en aktör, och beskrivningar som ligger långt från erfarenheten, t.ex. en 
forskares teoretiska begrepp. Starbucks är det som ovan beskrivs som nära och teorierna är det 
som beskrivs som långt ifrån. 
 
En av grundtankarna inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något utifrån våra 
förutsättningar. De förutsättningar vi har bestämmer om det vi möter är förståeligt eller inte. 
Vi möter aldrig världen förutsättningslöst, som ett blankt blad. Dessa förutsättningar, eller den 
förförståelse vi har är nödvändigt för att vi ska kunna ha en förståelse överhuvudtaget. 
Anledningen till det är att vår förförståelse är nödvändig beror på följande: när vi läser en text 
har vi med oss kunskap sedan tidigare och har en idé om vad vi letar efter. Skulle vi inte ha 
förförståelse hade det inte varit möjligt att veta i vilken riktning vi skulle rikta vår 
uppmärksamhet. Flera års ekonomiska studier, med förkunskaper från ämnen som t.ex. 
organisation, marknadsföring samt nationalekonomi, har gjort författarna uppmärksamma på 
olika teorier som finns att tillgå i ämnet affärsutveckling. Denna kunskap har vi med största 
sannolikhet utnyttjat när vi gjort vårt val av uppsatsämne.  
 
För att kunna förstå ett fenomen är det viktigt att se till det sammanhang eller kontext som 
fenomenet förekommer. Det är sammanhanget som ger fenomenet mening och det är med 
hjälp av detta sammanhang som det är möjligt att nå förståelse. I forskningssammanhang är 
det därför av största vikt att placera ett fenomen i en kontext för att kunna utläsa dess mening. 
Starbucks har studerats i sammanhanget affärsutveckling. 
 
Ett av de viktigaste begreppen inom hermeneutiken är den s.k. hermeneutiska cirkeln, som 
visar sambandet mellan det vi ska tolka, vår förförståelse samt kontexten. I den hermeneutiska 
cirkeln pågår det ständigt rörelser mellan delar och helhet. Hur en del tolkas är beroende av 
hur helheten tolkas och hur helheten tolkas är beroende på hur delarna tolkas. Hur ett fenomen 
tolkas beror på hur kontexten tolkas och vise versa. Starbucks har tolkats utifrån de valda 
teorierna som utgör olika delar av större helhet. 
 
Hur man ska kunna avgöra vilken tolkning som är den korrekta är en svårighet, eftersom den i 
hög grad är baserad på personliga erfarenheter och omdömen. För att motivera en tolkning är 
det därför lämpligt att röra sig inom den hermeneutiska cirkeln. På detta sätt går det att 
förklara hur olika delar hänger ihop med helheten.  
 
Syftet med denna undersökning är att få en ökad förståelse för vad som kännetecknar 
affärsutvecklingen hos snabbt växande företag. Då hermeneutiken syftar till att tolka och 
förstå meningsfulla fenomen blir det naturligt att använda sig av den i arbetet. 
 
2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Med validitet menas att vi undersöker det som vi avser att undersöka. Det ska finnas en 
överensstämmelse mellan det vi säger att vi ska undersöka och det vi faktiskt undersöker.8  

                                                 
8 Patel, R. & Davidsson, B. (1999) 
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Denna undersökning avser att öka förståelsen för vad som kännetecknar affärsutvecklingen 
hos snabbt växande företag. Därför har vi valt teorier som behandlar ämne affärsutveckling 
och dessa kan då ge svar på det vi söker. Undersökningen anser vi därför ha en hög validitet. 
 
Med reliabilitet menas att det vi undersöker görs på ett tillförlitligt sätt och att det går att dra 
slutsatser utifrån resultatet.9 Den svårighet som vi upptäckt beträffande reliabiliteten är åter 
igen tolkningsförfarandet. Genom att vi haft kritiska diskussioner om hur materialet kan 
tolkas i förhållande till de valda teorierna bedömer vi att undersökningen kan bedömas som 
reliabel.    
 
2.6 Metoddiskussion 
 
Med den hermeneutiska teorin finns möjligheten att se det vetenskapliga arbetet i en ny 
dimension. Genom hermeneutiken är vår förhoppning att en ökad förståelse om vad som 
kännetecknar utvecklingen hos snabbt växande företag skall erhållas.  
Genom att använda ett hermeneutiskt synsätt är risken att tolkningarna blir subjektiva. Det är 
svårt att bortse från den förförståelse man besitter, vilket kan leda till att delar av den 
hermeneutiska cirkeln får mer eller mindre utrymme, vilket i sin tur kan resultera i att 
helheten kan bli svår att dra slutsatser av. Därför är det viktigt att vara kritisk i sin tolkning 
samt att vara medveten om förförståelsen finns där.  
 
Resultatet av den här typen av studie kan uppfattas som svår att dra generella slutsatser av. 
Som nämnts ovan är tolkningar ett resultat av den förförståelse man besitter och blir därför 
många gånger subjektiva. Därför är det av största vikt att den som tolkar är medveten om 
detta. Med en induktiv ansats finns svårigheten att kunna generalisera utifrån det empiriska 
materialet, eftersom vi utgått från ett specifikt företag. Det som står skrivet om Starbucks 
bevittnar framförallt att företaget nått stora framgångar, men det är lite skrivet om 
misslyckanden eller missnöje. Huruvida det finns mer av den typen av information eller om 
det faktiskt finns få misslyckanden eller missnöje är svårt att bedöma. Vi har jämfört vårt 
empiriska material med befintliga teorier och anser därmed att vi har minimerat risken för att 
bli för specifika i våra slutsatser och att det därför är möjligt att göra generaliseringar.  
 
2.7 Källkritik 
 
Syftet med källkritik är att bedöma relevansen och tillförlitligheten hos de källor man har 
använt sig av i arbetet. Genom en sådan analys går det att få en uppfattning om hur säkra 
slutsatserna kan bli.  
 
De sekundärdata vi använt oss av till vårt resultat består delvis av material som getts ut av 
Starbucks. Dessa data har därför behandlats och använts med stor försiktighet. För att inte helt 
vara utlämnade till företagets information, som gärna vill skapa en positiv bild av sig själva, 
har vi även använt oss av litteratur samt information från kritiskt granskande tidningar som en 
motvikt. På detta sätt har vi försökt minska den källkritiska problematiken. Vi är dock 
medvetna om att de personer som författat de artiklar vi använt oss av är journalister och inte 
vetenskapsmän och att texterna därför inte är helt objektiva. Beträffande vår primärkälla, en 
av uppsatsförfattarna, har vi försökt att minska risken med källkritiken genom att enbart välja 
ut det som faktiskt upplevts och observerats och där det gått utelämnat personliga tyckanden.  

                                                 
9 Patel, R. & Davidsson, B. (1999) 
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Den bild som Neira Balic givit av Starbucks har i möjligaste mån försökt vara så neutral som 
möjligt. Eftersom hennes helhetsupplevelse av anställningen och företaget är positiva finns 
det en risk att dessa erfarenheter ändå skapat en positiv vinkling av företagets verklighet. Om 
erfarenheten av företaget varit negativ hade den återgivna bilden troligen blivit annorlunda. 
Avsikten med anställningen var inte att analysera företaget. Skulle det ha varit fallet hade 
kanske andra observationer gjorts och även i detta fall är det troligt att den återgivna bilden 
blivit annorlunda. Den bild som givits av Starbucks är baserad på det som Balic minns och 
reflekterar över idag av det som upplevts för knappt två år sedan. Också detta medför att om 
reflektionerna hade skrivits ner under anställningstiden hade bilden förmodligen blivit 
annorlunda. Detta går dock inte att bevisa. 
  
Fallstudien har givit oss möjligheten att nå djupare i företaget Starbucks. Dock är den mindre 
precis eftersom det endast är ett företag som studeras.  
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3. Resultat  
 
Vid insamlandet av information har avsikten varit att ta del av så mycket material om 
företaget som möjligt för att få en helhetsbild av företaget beträffande historik, affärsidé, 
kunder och marknad, personal samt deras globala ansvar. Dessutom presenteras kritiska röster 
som gjort sig hörda över Starbucks. 
 
Resultat har disponerats på följande sätt: initialt följer en rapportering av det material som 
framkommit ur de sekundärdata som studerats. Därefter följer ett avsnitt om Neira Balics 
observationer från sin anställning hos företaget. 
 
3.1 Historik 
 
De tre grundarna till amerikanska Starbucks Coffee Company hade inga tankar på att bygga 
ett företagsimperium. Deras gemensamma drivkraft var att de älskade kaffe och te. Skulle de 
tre ha studerat kaffemarknaden när de startade skulle de ha insett att tidpunkten för ett intåg 
på marknaden var illa vald. Under åren 1961-80 var kaffekonsumtionen i USA minskande. 
Från 1961 och framåt försökte de stora kaffemärkena, etablerade i USA, att konkurrera med 
ett lägre pris till följd av att kvaliteten blev lidande. Drivkraften var dock stark hos de tre, de 
hade behov och önskemål om att få njuta högkvalitativt kaffe.10 
 
Portarna för den första kaffebutiken slogs upp 1971 i Seattle. Butiken erbjöd möjligheten att 
per vikt köpa hela, mörka kaffebönor av hög kvalitet. Att få ett smakprov av den färdiga 
drycken i butiken erbjöds endast ett fåtal. Kunderna fick under sina besök i butiken höra om 
kaffets historia och kvalitet. Butikens rykte spred sig från mun till mun.11 
 
3.1.1 Från butik till kafé 
 
Howard Schultz tog 1982 ett kliv in i företaget som då hade fem butiker. 1984, när Starbucks 
öppnade sin sjätte butik, fanns där också en espressobar. Schultz var drivande till att integrera 
försäljning av kaffebönor med möjligheten att dricka en kopp kaffe. Schultz hade hämtat sin 
inspiration från Italien och ville även att amerikanen skulle få uppleva den känslan. Butiken 
och espressobaren var lokaliserad i hjärtat av Seattles affärsdistrikt. Förhoppningen var att 
affärsmännen i området skulle upptäcka espressobaren och återkomma dag efter dag. 
Satsningen lyckades, konceptet föll dem i smaken. Schultz medarbetare hade inte samma 
tilltro till espressobarer som han själv hade. Det gjorde att Schultz 1985 lämnade företaget för 
att starta eget. Schultz öppnade under de kommande åren flera Italieninspirerade 
espressobarer under namnet Il Giornale.12 
 
1987 bestämde sig ägarna till Starbucks för att sälja företaget, vilket omfattade butikerna och 
varumärket Starbucks. Howard Schultz köpte företaget i augusti samma år och The Starbucks 

corporation grundades av Il Giornale och kvarlevorna från Starbucks från 1987. Schulz valde 
namnet Starbucks. Utseendet på Starbucks originalbutiker förändrades till att få mer italiensk 
elegans.13 

                                                 
10 Schultz (1997) 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Ibid 
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Starbucks har idag tre olika typer av kaféer vilka är olika i sin karaktär. Med take-away tar 
kunden med sig sitt kaffe direkt, på barkaféet är omsättningen på olika kunder stort och dessa 
kaféer är belägna främst i områden där omsättningen på kunder är stor, t.ex. centralstationer i 
stora städer och shoppingcentrum. Det ”vanliga” kaféet är ett försök från Starbucks sida att 
skapa ett s.k. ”tredje rum”, en samlingsplats utanför hemmet.14 30% av kunderna slår sig ner 
för att dricka sitt kaffe, resten tar det med sig.15  
 
3.2 Starbucks affärsidé 
 
Tidigt formulerades Starbucks affärsidé, att erbjuda det mest högkvalitativa kaffet i världen. 
Den har sedan utvecklats till att även omfatta en rad principer vilka innebär att företaget 
eftersträvar att skapa ett bra arbetsklimat, alltid erbjuda högklassiga varor, se till att kunderna 
är nöjda samt att göra insatser för samhället och miljön.16 
Starbucks vill erbjuda sina kunder en hel upplevelse, en s.k. Starbucks Experience Denna 
upplevelse innebär att de, förutom det högkvalitativa kaffet, även vill erbjuda kunderna en 
smak av romantik från exempelvis Kenya, Costa Rica eller Italien. Starbucks köper sina 
kaffebönor från olika delar av världen och har idag byggt upp egna rosterier.17 Kaffet är, 
enligt Schultz, lyxigare och dyrare än andras, men det är en lyx som alla ska ha råd med. För 
att säkra sin framtid har Starbucks slutit avtal med bönder i de länder där de köper sina bönor. 
Genom mångåriga kontrakt med bönder lokaliserade i olika världsdelar minimeras riskerna 
för att drabbas av en eventuell råvarubrist.18 
 
3.2.1 Utveckling av affärsidén 
 
Starbucks utvecklar ständigt sin ursprungsidé, vilket bl.a. varit möjligt genom olika typer av 
samarbetsavtal. En satsning som företaget gjort är inom musikbranschen. Initialt gick det att 
lyssna på musik på Starbucks kaféer, vilket sedan kom att utvidgas till att kunderna gavs 
möjligheten att köpa CD-skivor.19 Det är också möjligt att bränna sin egen skiva på något av 
Starbucks kaféer.20 Kunderna ges också möjligheten att läsa dagens tidning samt koppla upp 
sig på Internet. Momentet att överraska kunderna, erbjuda dem produkter de inte förväntat sig 
är enligt Schultz en viktig del i företagets koncept och något som Starbucks ämnar fortsätta 
med.21 
På Starbucks går det idag att få mer än te och en kopp bryggkaffe. Utvecklingen har lett till att 
det finns ett tjugotal kaffedrycker, däribland Frappuccino som är en kall kaffedryck. Drycken 
Frappuccino tillkom efter det att en medarbetare i Kalifornien, på eget initiativ, 
experimenterat med olika drycker.22 Att dessutom det varma, kaliforniska klimatet lämpade 
sig väl för en kall dryck ledde till en försäljningssuccé. Initialt såldes Frappuccino över disk 
på Starbucks kaféer. Det kom sedan att utvecklas till att bli ett samarbete med Pepsi cola 
vilket medförde att drycken började säljas i flaskor. Starbucks har även slutit samarbetsavtal 
med glassföretaget Dreyer´s Grand Ice Cream, vilket resulterat i ett utbud av diverse 

                                                 
14 Schultz (1997) 
15 Newsweek 2004-04-10 
16 Starbucks hemsida 1 
17 Ibid 
18 Schultz (1997) 
19 Ibid 
20 Newsweek 2004-04-10 
21 Schultz (1997) 
22 Fortune 2004-11-15 
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glassorter med kaffesmak. Starbucks största marknad är den amerikanska varför samtliga av 
företagets produkter utvecklas i USA. Därifrån distribueras produkterna till övriga delar av 
världen där företaget har etableringar.23 
 
Starbucks gjorde 1999 ett försök till att göra intåg på tidningsmarknaden. Deras magasin, 
”Joe”, ett samarbete med Time Inc. Custom Publishing, blev ett misslyckande och lades ner 
efter ett fåtal nummer.24 Starbucks har 45 s.k. musikbarer där kunderna erbjuds att bränna 
CD-skivor från ett digitalt bibliotek med mer än 150 000 låtar. Genom denna satsning menar 
Schultz att Starbucks kan skilja sig från andra kedjor och att företaget kan erbjuda det som 
många människor lägger ner mycket tid på, t.ex. att ladda ner musik från Internet. Trots att 
musikbarerna inte blivit den framgång som önskats fortsätter företaget att satsa på fler barer. 
En möjlig orsak till den avsaknade framgången kan bero på att den tekniska utvecklingen har 
gjort att CD-skivornas tid är förbi och att de ersatts av MP3-spelare.25  
 
3.3 Kunder och marknad 
 
Starbucks har blivit en symbol för den moderna amerikanska livsstilen. Människor tycker om 
Starbucks eftersom de relaterar sig själva till det som företaget står för, nämligen framgång. 
Postorderkunden har varit en viktig nyckel till framgång för företaget. När Starbucks såg att 
det var många beställningar som kom från en viss stad såg de sin möjlighet att etablera sig 
där. Den genomsnittliga postorderkunden, som Starbucks gärna lyfter fram, är högutbildad, 
relativt förmögen, tekniskt kunnig och välberest. Möjligheten till direktkontakt med kunderna 
har byggt upp en nära relation och en värdefull källa för företaget.26 
 
Starbucks menar att de aldrig haft som strategi att bygga upp ett varumärke och på så vis växa 
sig starka. De menar att deras konkurrensfördel gentemot andra kaffekedjor har varit deras 
satsning på den egna personalen.27 Genom personalens kunskap och engagemang har en 
kundlojalitet vuxit sig stark och ryktet om Starbucks har spridit sig från mun till mun. 
Starbucks menar att det är på grund av det som de initialt inte behövde marknadsföra sig vid 
öppnandet av nya kaféer. 1995 hade företaget expanderat till en storlek som innebar att mun 
till mun metoden inte var tillräcklig för att nå ut till kunderna. Kunderna upplevde att det var 
svårt att differentiera Starbucks från konkurrenterna. Starbucks hade kommit till en punkt där 
de insåg vikten av en mer långvarig marknadsstrategi. Företaget hade vuxit och kommit att bli 
importör, tillverkare, återförsäljare, grossist och postorderföretag. De hade skapat en bred 
målgrupp med olika önskemål.28 
 
3.3.1 Lokalisering 
 
Starbucks väljer alltid att placera sig på en synlig plats i en välbesökt del av staden. De har 
också försökt att varje kafé skall spegla den egna stadens personlighet. Den snabba 
expansionen har gjort att Starbucks tvingats till standardiserad design och inköp. Trots det 
eftersträvar företaget att kunna erbjuda en variation av valmöjligheter för att undvika att 
kaféerna skall upplevas som identiska. Starbucks har som ett led i det knutit till sig arkitekter 
och designers. Trots Starbucks försök att inreda på ett sätt som de upplever som personligt 

                                                 
23 Starbucks hemsida 1 
24 Fortune 2004-11-15 
25 Business week 2005-06-20 
26 Schultz (1997) 
27 Ibid 
28 Ibid 
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och bekvämt har de fått kritik för att inredningen känns stel och institutionell.29 Starbucks har 
9700 kaféer och 33 miljoner kunder i veckan.30 
 
Starbucks var länge motståndare till att låta någon annan sälja deras kaffe. Genom att 
Starbucks slutit avtal med olika företag finns deras kaffe även på restauranger, på flygplatser, 
på flygplan, på kryssningsfartyg, hos bokhandlare och på stormarknader.31 Starbucks är 
bestämda med att inte låta privatpersoner franchisa.32  
 
Efter att ha nått stora framgångar i USA och Canada såg Starbucks utanför den egna 
kontinentens gränser. I augusti 1996 öppnade Starbucks sitt första kafé i Tokyo. Därefter har 
Starbucks haft en kontinuerligt växande expansion. Företaget öppnar tre till fyra nya kaféer 
dagligen runt om i världen. Starbucks finns representerat i 34 länder utanför USA.33 
 
3.4 Personal 
 
Starbucks har sedan starten haft en strategi att satsa på en kultur som uppskattar sin personal. 
Ledarskapet i Starbucks syftar till att personalen ska känna sig som partners och inte som 
arbetare.34 Starbucks menar att personalen är en av deras starkaste konkurrensfördelar 
gentemot andra kaffemärken.35 Företaget erbjuder sina anställda hälso- och 
sjukvårdsförsäkringar samt ger de anställda möjlighet att köpa aktier i bolaget.36 Företagets 
personalpolitik är en av anledningarna till varför de anställda är vänliga och engagerade 
menar analytiker.37 Företaget har i år blivit utsett till att tillhöra en av de hundra bästa 
arbetsplatserna i USA, enligt tidningen Fortune.38 Starbucks har 90000 anställda39 
 
3.5 Socialt och globalt engagemang 
 
Starbucks engagerar sig i olika projekt som ska värna om samhället och miljön.40 Företaget 
har ett samarbete med organisationen CARE, en organisation som syftar till att stärka hälsa, 
hjälpa till med utbildning och andra humanitära hjälpprojekt. Starbucks har valt att engagera 
sig på de platser där de har kaféer och där deras kaffebönor växer. Genom ett årligt bidrag har 
t.ex. Indonesien, Guatemala, Kenya och Etiopien fått hjälp med vattenrening, förbättrad hälsa 
och jordbruksstöd.41 Starbucks har insett att alla de engångsartiklar som företaget konsumerar 
är ett stort problem att lösa. Som ett led i deras miljöarbete har de en grupp som tar hand om 
frågor såsom återvinning, återanvändning och reducering av engångsmaterial.42 
 

                                                 
29 Schultz (1997) 
30 U.S. News & World Report 2005-10-31 
31 Schultz (1997) 
32 Starbucks hemsida 1 
33 Ibid 
34 U.S. News & World Report 2005-10-31 
35 Schultz (1997) 
36 Starbucks hemsida 1 
37 U.S. News & World Report 2005-10-31 
38 Starbucks hemsida 1 
39 U.S. News & World Report 2005-10-31 
40 Starbucks hemsida 1 
41 Schultz (1997) 
42 Ibid 
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3.6 Kritiska röster 
 
”They just opended a Starbucks – in my livingroom” har skådespelerskan Janeane Garofalo 
sagt. Starbucks har fått smaka på framgångens sötma, men också blivit kritiserade för att de 
brett ut sig för mycket. De inser att risken finns att ju större ett företag blir, desto mindre 
personligt känns det för både kunder och partners. De brottas med problemet hur de ska 
behålla intimiteten trots expansion.43 
 
Starbucks har fått kraftiga reaktioner från aktivister som inte vill ha Starbucks i sin stad. Det 
finns en oro och avsmak till att nationella och internationella kedjor ska ersätta lokalt ägda 
butiker och att snabbmatskedjor kommer att ersätta den lokala kvarterskrogen.44 Många 
multinationella varumärkesföretag talar ofta och gärna om mångfald. Men i deras agerande 
visas en annan sida. Nationella seder, lokala märken och lokala smakskillnader uppskattas 
inte. De blir svårare att kontrollera. Detta leder till att färre intressenter kontrollerar en större 
del av vårt landskap. De stora märkena har en enorm plånbok att gräva ur och kan med sina 
monetära medel köpa upp mindre företag och driva dem från marknaden.45  
 
Det går att urskilja tre ekonomiska trender som främjar de stora kedjorna; priskrig, att samla 
kedjebutiker i klungor samt palatsliknande skrytbutiker. Starbucks har kritiserats för att föra 
ett priskrig beträffande hyror. De har också anklagats för, att vid val av lokal, leta upp ett 
populärt, oberoende kafé och försöka ta hyreskontraktet ifrån dem. Flera kaféägare säger, 
oberoende av varandra, att Starbucks vänt sig direkt till hyresvärdar och erbjudit sig att betala 
en högre hyra. Starbucks värjer sig mot den kritiken och menar att det har varit hyreshusägare 
som tagit kontakt med Starbucks och inte tvärtom.46 
 
En metod som visat sig framgångsrik är att köpa upp en redan existerande kedja och flytta in i 
deras butiker. Eftersom de stora kedjorna med lätthet kan bjuda över konkurrenterna 
beträffande lokaler och varor har de lokala etableringarna inte en chans i konkurrensen. 
Trots det händer det att lokala kaféer och butiker etablerar sig. För att överleva etablerar de 
sig i högstatusområden och nischar sig till att bli exklusiva eller dyra. I förorterna och i 
småstäderna är möjligheten till överlevnad svår, vilket bäddar för kedjornas utbredning.47 
 
En av Starbucks strategier har varit att etablera sig i centralt i områden där många människor 
rör sig, t.ex. i affärsdistrikt. Efter att ha etablerat ett kafé i området fortsätter de expansionen i 
samma område. De samlar sina kaféer i klungor. Idén med den strategin är att fylla ett område 
med kaffeserveringar så dragkampen om kunderna blir stenhård. Det t.o.m. märks i Starbucks 
egen försäljningsstatistik. Vid en expansion i ett område märks en försäljningsnedgång i just 
det området. Detta sker samtidigt som den totala försäljningen ökar.48 
 
Starbucks etablerar sig i bästa affärsläge och deras kaféer tornar upp sig som gigantiska skepp 
vilka fungerar som en tredimensionell reklam för varumärket.49 
 

                                                 
43 Schultz (1997) 
44 Ibid 
45 Klein (2004) 
46 Ibid 
47 Ibid 
48 Ibid 
49 Ibid 



 17 

Enligt vd Howard Schultz blir Starbucks oskyldigt anklagade för många saker, bl.a. att driva 
upp hyror. Han menar att det är andra som använder Starbucks som hot för att konkurrenter 
ska erbjuda mer. Andra anklagelser som Schultz vill försvara sig emot är priser och 
lokalisering. Till skillnad från andra kedjor dumpar inte Starbucks priser. Det är snarare 
tvärtom, kaffet på Starbucks är inte billigt. Starbucks kaféer är lokaliserade centralt och inte i 
utkanten av städerna.50 Schultz ogillar att Starbucks jämförs med en snabbmatskedja och 
värjer sig mot sådana påståenden. Alla delar dock inte Schultz antaganden och ställer sig 
kritiska mot Starbucks och andra kedjors strategier för att etablera sig.51 
 
3.7 Erfarenheter från Starbucks 
 
Resultatdelen i detta avsnitt baseras på Neira Balics upplevelser och observationer som har 
uppkommit genom daglig kontakt med Starbucks Coffee Company. Dessa upplevelser 
grundas på två och ett halv års deltidsanställning52 på ett av Starbucks kaféer i Cambridge, 
England 
 
Kaféet där jag var anställd är lokaliserad utanför en shoppinggalleria och i området finns 
också många kontor och närhet till universitet. Det finns tre olika typer av kaféer vilka är 
take-away, barkafé samt kafé.  Den typiske kunden under min anställning skulle jag vilja dela 
upp i två grupper. Den första gruppen är stamkunder och dessa var människor som arbetade i 
närheten samt studenter. De handlade på Starbucks regelbundet. På vardagar var 
rusningstiderna på morgonen då många vill ha kaffe och frukost innan jobbet, samt 
lunchtiden. Studenterna var enligt min bedömning de som i högsta grad fyllde kaféet under 
övriga tider. För många studenter tror jag att kaféet var ett alternativ till biblioteket för att 
studera.  
På helger kom en annan typ av kunder och dessa var generellt alla typer av människor. Många 
av dem var ute på en shoppingrunda. Kaféet var fullsatt nästan varje lördag och långa köer 
bildades ofta. De flesta av dessa kunder var ”nya”. Med ”nya kunder” menar jag att vi 
anställda inte hade skapat någon personlig relation med dem och att man inte kände igen de 
flesta. Många av dessa kunder såg Starbucks som en plats där de efter en dag på stan kunde 
koppla av. 
 
Efter en tid som anställd på Starbucks kände jag mig som så som jag kallar det, en 
”Starbuckian”. Genom att en stor del av de anställda var studenter och på så sätt hade mycket 
gemensamt hade många blivit väldigt bra vänner vilket gjorde att kaféet inte var bara en 
arbetsplats. Andra fördelar med jobbet var att man kunde utvecklas.  Företaget erbjuder 
möjligheter att utvecklas och arbeta sig uppåt i organisationen för både heltidsanställda och de 
som är deltidsanställda. En student t.ex. kan arbeta sig till att bli Supervisor och få mer betalt 
samt management erfarenheter som de sedan kan ta med sig. Det blir tydligt att företaget vill 
visa sin uppskattning för de trogna anställda genom att utöver andra förmåner belöna dem 
med aktier för varje år de stannar med organisationen. Förmåner såsom försäkringar, 
personalrabatt på alla företagets produkter, gratis kaffebönor som man kan ta med sig hem 
och utvecklingsmöjligheter finns för alla från den första anställningsdagen. 
 

                                                 
50 Schultz (1997) 
51 Klein (2004) 
52 Anställningen varade under perioden mars 2002 till september 2004 
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Personalsammanhållningen var väldigt stark, och bestod till stor del av en mix av människor 
från olika håll av världen inklusive engelsmän.  Kulturen var väldigt internationellt präglad 
och många umgicks även utanför jobbet.  
Detta anser jag kunde märkas i form av en positiv stämning som genomsyrade kaféet och i 
många fall smittades av på kunderna. Som jag redan har nämnt, kaféet där jag arbetade 
besöktes väldigt ofta av stamkunder. Denna kundgrupp genererade stora intäkter.  
Företagsledningen uppmuntrade starkt att personalen ska känna igen dessa kunder och försöka 
skapa en relation. Denna relation kunde skapas genom att man ska verka nyfiken och 
intresserad t.ex. att man ska gärna påbörja en konversation med kunden. Komma ihåg hur de 
vill att deras kaffe ska smaka och serveras och om möjlighet finns att kaffedrycken ska vara 
klar eller påbörjad innan kunden ens hinner beställa.  
 
Organisationen på kafénivå enligt min uppfattning är uppdelad på ett hierarkiskt sätt men det 
går också att se drag från en platt organisation. Organisationen är hierarkisk i den meningen 
att det finns fyra nivåer: managern har det största ansvaret, därefter assistant manager, 
supervisors och sist baristas. Organisationen är platt då jobbrotation är vanligt. De 
grunduppgifter som utförs av t.ex. baristan utförs också av de som är högre upp i 
organisationen.  
Förutom uppdelningen av de ovan nämnda posterna har personalen även fått andra roller eller 
titlar. Det finns en s.k. coffeemaster, en person som har certifierats av företaget som 
kaffekunnig och vars uppgift är att sprida sina kunskaper både till resten av personalen samt 
till kunderna. Det finns också en s.k. ”expert” som är inriktad på försäljning av resten av 
sortimentet som t.ex. kaffekoppar och kaffemaskiner. 
Alla som tar anställning hos Starbucks får en grundutbildning som syftar till att ge kunskap 
om företaget och dess produkter samt hur de ska bemöta kunderna. Genom denna utbildning 
ska de anställda kunna förmedla sin kunskap vidare till kunderna. Starbucks uppmanar de 
anställda att rotera beträffande arbetsuppgifter och arbetsplats. På detta sätt tror jag att 
Starbucks vill att de anställda ska få en bättre helhetsbild av företagets verksamheter och inte 
bara den del där de arbetar.  
 
Kunskap inom organisationen sprids bl.a. genom att anställda från olika geografiska områden 
blandas på diverse utbildningskurser där det ingår diskussioner om hur de olika kaféerna löser 
vanliga problem. För att skapa sammanhållning och känsla att man tillhör en stor organisation 
uppmuntras det att medarbetarna från ett kafé under en period eller en dag byter plats med 
medarbetare från ett annat kafé. På detta sätt får de anställda också en chans att lära av 
varandra. Det finns också en policy trots att varje kafé styrs individuellt med egen budget och 
delar av sortimentet som är speciell, att de olika kaféerna ska hjälpa varandra ifall lagret inte 
skulle räcka fram till nästa leverans. Leveransen samt andra delar av verksamheten så som 
den månatliga storstädningen och mattillverkningen är exempel på delar av verksamheten som 
Starbucks inte har full kontroll över, utan de sköts av externa samarbetspartners.  
 
Genom anställningen på Starbucks har jag också bildat mig en uppfattning att företaget gärna 
engagerar sig i samhället och omgivningen när det finns möjligheter. På den övergripande 
organisatoriska nivån arbetar företaget med olika projekt för att skydda miljön och bidra till 
en bättre välfärd. De anställda får information om dessa projekt vilket kan bidra till att 
företaget lämnar en positiv bild av sig själva (detta är kanske typ av intern marknadsföring), 
men det uppmuntras också starkt att personalen på kafénivån ska göra något för kommunen 
och människorna i närheten. På kaféet där jag arbetade samarbetade vi t.ex. med lokala 
organisationer som arbetar med cancerforskning, samlade in böcker som vi sedan skänkte till 
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olika skolor och delade ut kaffesump. Kaffesump kan användas som gödningsmedel och 
många bönder som bodde i närheten av Cambridge ville gärna ha den. 
 
Starbucks är ett företag som konkurrerar inom kaffebranschen. Företaget säljer många olika 
kaffevarianter och tillbehör. På menyn finns ett 20-tal olika kaffe drycker. Dessa drycker ska 
smaka likadant i varje Starbucks kafé, och min tolkning av detta är att det därför finns många 
standards som Starbucks anställda måste följa. Små detaljer såsom vilket diskmedel som får 
användas, muggar och temperaturen på mjölken. Dessa detaljer tillsammans med den 
personliga servicen ska bilda en Starbucks Experience. I och med att företaget är i kedjeform, 
förekommer olika typer av kontroller: de som utförs internt av managern och de som utförs av 
någon extern part. Företaget anlitar s.k. ”Mistery Shoppers” som gör frekventa besök och 
subjektivt bedömer servicen samt utför produktkontroller. En Mistery Shopper ser ut och 
beter sig som en typisk kund och personalen vet inte vem det är. Kontrollen mäts genom att 
de sätter betyg där höga betyg belönas av ledningen och låga betyg måste förklaras. Företaget 
tillämpar även andra mått för att bedöma kvaliteten på den lokala nivån. Statistik förs för de 
enskilda produkterna och hur mycket de säljer samtidigt som via datoriserade kassor förs även 
statistik och kontroll över onormala avvikelser i kassan.  
Detaljerna från diskmedlet som nämndes ovan till att personalen inte får använda parfym på 
jobbet, musiken som spelas på kaféet och uniformen bidrar till att en Starbucks luktar likadant 
både om man befinner sig i Saudi Arabien eller i England. 
 
Som ett led i företagets utveckling och innovation görs två stora årliga promotioner av nya 
drinkar: en på sommaren (kall dryck) och en på våren (varm dryck). Promotioner sker mest 
internt genom affischer och genom att personalen informerar kunderna, smakprovningar samt 
erbjudanden. Om säsong produkten säljer väldigt bra eller utöver förväntningarna behålls 
produkten i sortimentet, annars finns den där under en bestämd period och eventuellt 
återkommer någon annan gång.  
 
Företaget försöker också att uppmuntra personalen till att experimentera med drycker samt 
erbjuder kunderna att skräddarsy sina drycker.  
Efter en tid som anställd kunde jag och många andra anställda känna igen olika typer av 
kunder som vi ibland kunde kommentera och diskutera. De typiska ”kunddiskussionerna” 
handlade om hur de amerikanska kunderna var mycket mer krävande än resten av kunderna. 
Många av de amerikanska kunderna har utvecklat sina drycker till att passa deras egen smak. 
En standard latte som består av vanlig mjölk och en shot av espresso kunde t.ex. beställas på 
följande sätt: en latte med halv shot espresso, mellanmjölk, inte för varm och grädde med 
kolasås på toppen. Att vi kunde urskilja kunderna med amerikansk brytning som de mest 
kräsna tror jag beror på att Stabucks har funnits i USA mycket längre än i England och därför 
är dessa kunder mer kräsna i form av smak.  
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4. Teori 
 
4.1 Val av teorier 
 
Starbucks är ett företag som är relativt ungt men som har vuxit väldigt snabbt till att idag vara 
ett stort multinationellt företag (se bilagor 2 och 4). Med detta som bakgrund kommer denna 
studie inriktas på att undersöka företaget utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv.  
Initialt samlade vi information om företaget för att kunna studera Starbucks. Utifrån den 
insamlade informationen valde vi sedan teorier med bäst lämplighetsgrad.  
Samtliga av de valda teorierna behandlar ämnet affärsutveckling. Teorierna sträcker sig över 
tiden 1965 och 2000. Vi har valt de fyra teorierna eftersom de alla har varsitt synsätt på 
affärsutveckling. Den unikhet som varje teori besitter gör att de tillsammans kan ge en 
komplett bild av ämnet vi har valt att studera.  
Genom att studera Starbucks utifrån dessa olika synsätt är vår ambition att ge fyra olika bilder 
av företaget. Målet är att dessa bilder ska kunna sammanföras till en bild som skapar en 
helhetssyn av Starbucks. Detta ska i sin tur ge en ökad förståelse för vad som kännetecknar 
affärsutvecklingen hos snabbt växande företag. 
 
Igor Ansoffs Corporate strategy från 1965 anses vara en klassiker inom företagsekonomin. 
Teorin belyser olika strategier som ett företag kan tillämpa för att nå tillväxt. Dessa strategier 
omfattar produkt- och marknadsinriktning, tillväxtstrategi, konkurrensfördelar samt synergi.  
 
Richard Normanns Skapande företagsledning lägger stor vikt vid hur ett företag ska behålla 
sitt revir på en hårt konkurrerande marknad. Normann behandlar företagets kunskaper och 
resurser på ett omfattande sätt.  
 
Den andra teorin av Normann är Prime Mover teorin. Denna behandlar olika egenskaper som 
ett marknadsledande företag besitter. Prime Movers är företag som är bland de första som tar 
tillvara på nya möjligheter. Dessa företag har en förmåga att kunna se utanför det traditionella 
synsätt vilket ger dem en möjlighet att operera på nya villkor och på så sätt skapa nya 
marknadsandelar. 
 
Funky Business är en teori som har det mest moderna synsättet på affärsutveckling av de 
teorierna som vi har valt. Teorin belyser på ett omfattande sätt hur dagens företag och 
samhälle interagerar.    
 
Samtliga teorier har en gemensam nämnare, nämligen att de alla belyser vilka aspekter som 
krävs för att ett företag ska nå framgång. Det som skiljer dem åt är att deras utgångspunkter 
för vad som kännetecknar framgångsrik affärsutveckling är olika. 

 
4.2 Ansoff: Corporate strategy 
 
Igor Ansoffs bok Corporate Strategy räknas som en företagsekonomisk klassiker53 vilken 
fokuserar på strategisk planering. Genom praktiska erfarenheter har Ansoff kommit fram till 
slutsatsen att företag behöver en analysmetod för att identifiera möjligheter för och hot mot 
företaget. De signaler som omvärlden ger kan stundtals vara svaga och otydliga varför det är 

                                                 
53 Bengtsson & Skärvad (2001) 
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av stor vikt att uppmuntra företagsledningens intresse och uppmärksamhet för det strategiska 
arbetet. Målet med strategiska beslut är att åstadkomma en överensstämmelse mellan 
företaget och den miljö det verkar i.  
 
Företagets situation fastställs genom att analysera, värdera och bedöma styrkor och svagheter 
inom företaget men även dess externa möjligheter. Utifrån analysen formuleras sedan 
företagets mål. Strategierna visar vägen till måluppfyllelse och betraktas som riktlinjer för att 
åstadkomma tillväxt hos företaget.  
 
Ansoffs strategibegrepp omfattar produkt- och marknadsinriktning, tillväxtstrategi, 
konkurrensfördelar samt synergi. Ansoffs tillväxtstrategier har kommit att kallas 
”Ansoffmatrisen”.54 
 
4.2.1 Produkt- och marknadsinriktning 
 
Produkt- och marknadsinriktning anger vilka produkter ett företag erbjuder, vilka marknader 
de är verksamma inom samt vilka som är företagets kunder.55  
Enligt mikroekonomisk teori är en av de främsta orsakerna till att man lyckas på en marknad 
priset på den vara eller tjänst man erbjuder. Det naturliga är att ett lågt pris gör det möjligt för 
ett företag att bli marknadsledande. Genom att minimera kostnaderna för produkterna, t.ex. 
genom standardisering, och sälja dem till ett pris som är lägre än konkurrenternas får företaget 
fler kunder och optimerar sin ställning på marknaden.56 
 
4.2.2 Tillväxtstrategier 
 
Tillväxtstrategier är sätt som företaget använder för att växa i förhållande till sitt nuläge. 
Ansoff menar att tillväxt kan ske genom tre typer av expansion samt en diversifieringsstrategi: 
 

− Marknadspenetration: företaget ökar sina marknadsandelar på en redan etablerad 
marknad. 

− Produktutveckling: företaget utvecklar nya produkter. 
− Marknadsutveckling: företaget bearbetar nya marknader med redan existerande 

produkter. 
− Diversifiering: företaget ser sig om efter nya marknader och nya produkter. 

 
4.2.3 Konkurrensfördelar 
 
Konkurrensfördelar skapas genom att företagets kombination av produkter och marknad ger 
en stark position i förhållande till konkurrenterna. Här beaktas marknadsandelar, 
koncentration, dominans samt hur företaget konkurrerar.57 Exempel på konkurrensfördelar är 
råvarutillgångar och kontroll över dem, hög produktionseffektivitet samt hög innovations- och 
utvecklingsförmåga i företaget.58 

                                                 
54 Bengtsson & Skärvad (2001) s. 28 
55 Ansoff (1987) 
56 Ibid 
57 Ibid 
58 Bengtsson & Skärvad (2001) 
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Olika människor söker olika produkter beroende på smak, behov och köpstyrka. Genom att ett 
företag produktdifferentierar sig och kan möta kundernas olika önskemål skapar det en 
strategi för företaget att kunna konkurrera.59  
Kunderna bryr sig inte bara om priset på en vara eller tjänst. En produkt har en viss karaktär 
och signalerar vissa egenskaper. För en kund är det viktigt att dessa signaler, produktens 
image, är något som tilltalar dem. Företag har lärt sig att det går att få kunder att omvärdera 
sin smak och sina preferenser och att upptäcka nya. Företaget kan skapa nya behov hos 
kunden genom skicklig marknadsföring. Det här är exempel på strategier som syftar till 
marknadsdifferentiering. Ansoff tar även upp nödvändigheten för ett företag att utforma 
strategier för geografisk expansion och marknadssegmentering för att kunna stå sig i 
konkurrensen.60 
 
4.2.4 Synergi 
 
Synergi avser kombinationer av resurser och kompetens vars effekter är större än den summa 
som bildas av dess kombinationer. Genom att kombinera två olika komponenter blir summan 
av dessa mer än två. Exempel på faktorer som kan bidra till synergieffekter är: ekonomiska 
resurser, företagets innovations- och utvecklingsförmåga samt företagets möjlighet att 
penetrera nya marknader.  
 
En möjlig väg för företag är att utveckla verksamheten till att även omfatta andra länder. En 
tanke som företag bör ha med i beaktande i samband med en internationalisering är att kunder 
är olika beträffande smak, preferenser och köpvanor beroende på var i världen de bor. Det kan 
leda till att en produkt som är populär på en hemmamarknad inte möter samma entusiasm 
utomlands.61 
 
4.3 Normann: Skapande företagsledning 
 
Richard Normanns avhandling ”Skapande företagsledning” behandlar förnyelseprocesser 
inom företag. Syftet med Normanns studie är att utveckla en ram som hjälp att förstå och 
hantera utvecklingsprocesser och utvecklingsproblem hos stora organisationer. Teorin 
förklarar hur ett företag ska behålla sitt revir på en hårt konkurrerande marknad 
Boken behandlar fyra avsnitt. Initialt presenteras ett företags dominerande idéer. Därefter 
behandlas utbytesprocessen, kunskapsutveckling och tillväxt hos företaget och slutligen 
företagets växtkultur.  
 
För stora företag är det en utmaning att kunna skapa kvalitet i lika hög grad som kvantitet. De 
som lyckas bäst med det är de företag med en differentierad struktur där lokala initiativ får 
möjlighet till utrymme. Normann menar att de företag som lyckas bäst med nyskapande är 
också de som genererar de högsta vinsterna i framtiden.62   
 
4.3.1 Dominerande idéer 
 
Med ett företags idésystem avses en organisations värderingar, normer och antaganden. En ny 
idé som presenteras för ett företag kan accepteras där men ratas hos ett annat, beroende på det 
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60 Ibid 
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62 Normann (1984) 
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idésystem som råder. De idéer som accepteras och är vägledande hos ett företag kallas de 
dominerande idéerna.  
Ett företags utvecklingsproblem har oftast sin grundorsak i företagets dominanta idéer. Det 
råder en misstämmighet mellan företagets dominerande idéer och dess utvecklingssituation.  
 
4.3.2 Utbytesprocessen 
 
” /…/ syftet med utveckling och tillväxt i ett företag är att åstadkomma eller underhålla en väl 
fungerande utbytesprocess”.63 En effektiv utbytesprocess förutsätter att företaget har en 
affärsidé. Utbytesprocesser innebär att företag interagerar med sin omgivning. Inputs såsom 
råvaror omvandlas till outputs t.ex. en färdig produkt. Utbytesprocessen förändras exempelvis 
genom att företaget utvidgar sin utbytesmiljö eller hittar nya grenar inom sin verksamhet. 
 
Ett företags interaktion med sin omgivning har stor betydelse för dess överlevnad och 
framgång. Det är av stor betydelse att kunna hantera den omgivande miljön för att nå 
effektivitet. Ett företag som går in på en ny marknad måste satsa på att dominera sitt 
marknadssegment för att nå effektivitet. Den del av omgivningen som företaget dominerar 
utgör företagets s.k. revir. 
Interna och externa faktorer har påverkan på företagets affärsidé och dessa vävs samman till 
ett mönster som utgör ett s.k. system för dominans. För att företaget skall lyckas dominera ett 
revir krävs en överensstämmelse mellan följande: 
 

− Marknadssegment: den nisch i omgivningen som företaget dominerar blir företagets 
revir 

− Den produkt som företaget erbjuder: i det reviret 
− Företagets interna organisations- och styrsystem: resurser och interna förhållanden i 

företaget med vilkas hjälp dominansen åstadkoms  
 
Ett företag som utvecklat en affärsidé och skapat ett revir brukar eftersträva att stabilisera 
situationen och bibehålla dominansen bl.a. genom att förfina affärsidén och påverka 
maktförhållanden i den omgivande miljön.  
 

− Successivt förfinande av affärsidén sker vanligtvis genom produktvariationer, 
exempelvis receptförändringar, förändring av emballagets utformning eller t.o.m. att 
ersätta en gammal produkt med en ny.  

− Påverkan på maktrelationerna kring reviret, exempelvis företagets konkurrenter. Alla 
företag strävar efter att försvara sitt revir och företag inom samma marknadssegment 
har därför en maktrelation.  

 
4.3.3 Kunskapsutveckling och tillväxt 
 
För att företagsledningen ska kunna åstadkomma tillväxt i företaget och uppnå en effektiv 
utvecklingsprocess är faktorer såsom, skapandet av drivkrafter, inlärning och 
kunskapsutveckling samt resursutvecklingen av betydelse.  
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En utveckling hos en verksamhet kräver två typer av förändringar: 
 

− Produktvariationer: genom modifieringar och förbättringar inom företagets existerande 
affärsidéer kan man försvara och underhålla sitt revir.  

− Omorienteringar: utveckling av nya produkter utanför den redan etablerade affärsidén 
leder till nya affärsidéer eller verksamhetsgrenar. 

 

Produktvariationer kan ofta åstadkommas med redan existerande resurser och teknologi hos 
företaget, medan omorientering kräver nya typer av resurser, kunskaper eller färdigheter. 
 
Omorientering förknippas inte bara av en resursförändring hos företaget utan också av 
förändringar av företagets maktsystem och i dess inre, politiska processer. Eftersom 
värderingar och idéer kring vilka ett företag är uppbyggt oftast är starkt rotade i 
företagskulturen, kan nya idéer och förändringar uppfattas som störande.  
 
Skapandet av drivkrafter 
 
Naturliga drivkrafter är drivkrafter som uppstår utan att företaget aktivt behöver engagera sig i 
deras tillkomst. ”Vanliga” drivkrafter däremot är sådana som företaget har möjlighet att direkt 
påverka. 
 
Normann listar olika drivkrafter som kan leda till växt och växtproblem:  
 

1. Förekomst av barriärer och restriktioner: 
− geografisk begränsning: t.ex. hela marknaden är erövrad och företaget blir 

därför tvunget att söka sig till nya marknader 
− knappa resurser: t.ex. råvarubrist kan göra att ett företag tvingas till att hitta 

nya kreativa lösningar.  
− juridiska, sociala och kulturella hinder: t.ex. lagstiftning 

2. Olika typer av beroendeförhållanden. 
3. Störningar och variationer t.ex. konjunkturförlopp. Störningar kan vara en drivkraft till 

att utveckla nya affärsidéer samtidigt som det görs försök till att eliminera störningar 
för att kapacitetsutnyttjandet ska bli så effektivt som möjligt. 

4. Maktförhållanden i den omgivande miljön har påverkan på samtliga av de ovan 
nämnda punkterna.  

 
Naturliga drivkrafter kan leda till nya affärsidéer bl.a. genom förskjutning av 
uppmärksamhetsfokus, volymmässig växt samt överskott av finansiella resurser. 
Ett företag som växer med sin etablerade affärsidé tenderar att komma i kontakt med nya 
områden där den ursprungliga verksamheten tycks passa in och kunna utnyttjas. Detta kallas 
för förskjutning av uppmärksamhetsfokus. När företaget växer kan verksamhetens karaktär 
väsentligen förändras. Många företag upplever en stor skillnad mellan att expandera när man 
blivit stor jämfört med då företaget var litet. Att expandera blir lättare för stora företag då de 
har rikare erfarenhet av utvidgning samt att de har större finansiella resurser och bättre 
välutvecklade nätverk. 
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Inlärning och kunskapsutveckling 
 
Normann menar att en av de viktigaste bitarna i hur man skall hantera tillväxt ligger i 
inlärningen. När entreprenörens affärsidé utvecklats och finns integrerad i verksamheten är 
det viktigt att även personer runt omkring entreprenören får god kännedom om idén för att 
känna att de växer. 
Han menar vidare att spänningar är en nödvändig förutsättning för tillväxt. Spänningar kan ha 
olika ursprung, exempelvis i den omgivande miljön. Det kan också finnas spänningar inom 
företaget, exempelvis kan en enskild person i företagsledningen vara missnöjd med företagets 
prestationsnivå.  
 
För en framgångsrik kunskapsutveckling betonar Normann tre generella principer: 
 

− Kunnandet skall utvecklas kring en helhet. Har man endast kunskap om en del finns 
risken att företagets idéer blir ofullgångna.  

− Ny kunskap utvecklas genom nykombinationer av existerande kunskapsområden. 
− Organisationens struktur bör vara sådan att människorna i organisationen har en 

gemensam kunskapssyn.  
 
Som nämnts tidigare är inte alltid nya idéer välkomna i ett företag där en dominerande 
affärsidé är väletablerad och välfungerande. Hinder mot förnyelse ligger vanligen i 
maktstrukturen i företaget, vilket välkomnar strategier för att åstadkomma nödvändiga 
förändringar i maktförhållandena. Exempel på strategier som tas upp i boken är konfrontation 
och kringgående. Den strategi som Normann anser vara den mest eleganta är dock den att 
vända situationen och göra hindren till drivkrafter.   
 
Resursutveckling 
 
Resursutveckling bidrar till växt. Med resurser menar Normann i första hand de mäskliga 
resurserna. Individernas kunnande i kombination med ledaregenskaper och ambitioner är 
avgörande för möjligheten att lyckas. En personalorienterad resursutveckling blir viktigare ju 
mer kunskapsintensiv en bransch är. Resursutveckling i ett företag är beroende av att 
karriärvägar och kravsystem utvecklas så personalen hamnar i situationer där de utsätts för 
speciella krav och stimuli.  
 
4.3.4 Företagets växtkultur 
 
Företagets växtkultur har till uppgift att reglera och situationsanpassa företagets dominerande 
idéer. Växtkulturen förklarar hur företaget agerar när det kommer in i nya tillväxtsituationer. 
 
Företag kan delas in fyra grupper beroende på karaktären av affärsidén: 

1. Företag med en affärsidé: företagets dominans återfinns i en expansiv nisch, vilket gör 
att tillväxt kan ske utan diversifiering till andra verksamheter.  

2. Företag med en övermogen affärsidé: affärsidén blir övermogen i den bemärkelsen att 
branschen och reviret börjar krympa och företagets tillväxttakt blir låg eller negativ. 
Företag som varit framgångsrika riskerar att luta sig tillbaka och försummar därmed 
sin förmåga till nyskapande. En utbredning av en mogen affärsidé kan uppfyllas då 
affärsidén är så överlägsen att den kan användas i sin helhet utan krav på lokal 
anpassning och om företaget har tillräckliga resurser.  
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3. Centrifugal diversifiering från en etablerad verksamhet: nya verksamheter genereras 
från en etablerad affärsidé. 

4. Det etablerade mångaffärsidéföretaget: ett företag som har flera affärsidéer vilka i 
princip behandlas som likvärdiga. Bundenheten till någon central, enskild affärsidé har 
försvunnit. Det går att uppnå olika fördelar genom att ha flera oberoende 
verksamhetsgrenar under ett tak. 

 
I denna del återkommer Normann till spänningar och deras påverkan på företaget. Han tar upp 
de problem som kan uppstå vid handskandet av spänningar. De typer av spänningsutfall som 
nämns är kompromiss, utstötning, överlegitimation, inkongruens samt synergi.  
 
För idéer som behöver situationsanpassas krävs en ledning som kan reglera företagets 
idésystem. Den ledningen kallar Normann för statsmannaskap och utövarna utgör 
statsmannaledningen. Deras uppgift är inte att genomföra affärs- eller tillväxtidéer utan att 
balansera företagets samtliga förgreningar.  
Statsmannaledningen har möjlighet till påverkan genom den organisatoriska strukturen, 
exempelvis genom belöningssystem.  
 
Hur företag växer uppstår genom kunnande i företaget i kombination med naturliga 
drivkrafter till växt, vilka är inbyggda i miljön och teknologin. Växtkulturen och 
statsmannaledningen kan enligt Normann likas vid en grindvakt, där vissa värderingar kan 
passera men inte andra. Passagen kan förbindas med olika villkor som bestraffningar eller 
belöningar. Statsmannaledningen har till sin uppgift att övervaka att företagets idéer och 
struktur är situationsanpassade, exempelvis förmågan att upptäcka och tolka internpolitiska 
processer t.ex. uppkomna spänningar. De åtgärder som statsmannaledningen använder sig av 
påverkar huvudsakligen organisationskulturen.    
 
4.4 Normann: Prime Mover teorin  
 
Organisationer som lyckas gå bortom marknadens gränser och lyckats förena aktiviteter och 
tillgångar på ett sätt som ingen tidigare gjort kallas för Prime Movers. Prime Movers är 
företag som är bland de första som ser och senare utnyttjar nya möjligheter. Nya möjligheter 
kan ge stora belöningar om dessa utnyttjas på rätt sätt. För att se möjligheterna krävs det att 
man inte är låst i sitt tänkande. Hemligheten ligger i förmågan att se ”bortom gränserna” eller 
den ”affärskarta” som man opererar i. Slutresultatet blir att företaget får ett betydligt bredare 
kompetensområde. Inom Prime Mover-teorin behandlas bl.a. begreppen avbuntning och 
ombuntning, in- och utzoomning samt tiden och det är dessa begrepp som vi har valt att 
fokusera på. 
 
Enligt Normann påverkas organisationer både av sitt eget agerande och av omgivningen och 
dess förändringskrafter. Omgivningens drivkrafter som t.ex. ny teknologi och globalisering 
möjliggör värdeskapande på högre nivåer än tidigare. Med värdeskapande menas att man 
skapar ett högre värde för kunderna vilket resulterar i ett högre värde för aktieägarna. De 
företag och institutioner som ser utöver sina egna, traditionella gränser bildar en ny 
affärsmiljö d.v.s. de rekonfigurerar marknaden och skapar därmed ett nytt värde för kunden. 
Genom att rekonfigurera marknaden fastställer dessa företag också reglerna för andra inom 
branschen.  
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Figur 4.4.164 Hur känner man igen Prime Movers? 
 
4.4.1 Avbuntning och ombuntning 
 
Prime Movers omstrukturerar marknaden genom två olika processer: avbuntning och 
ombuntning.  
 
Vid en avbuntning av verksamheten bryter man upp den i olika roller eller delar. Genom att 
placera de olika delarna av verksamheten i nya dimensioner ska det skapa värde för kunderna. 
 
Ombuntning avser att koppla ihop, sammanföra verksamheten. För företaget handlar det om 
att förena olika aktiviteter med hjälp av den kunskap som man kan erhålla från olika delar av 
verksamheten. Denna process underlättas av samarbete mellan de olika aktörerna. Ur detta 
kunskapssamarbete kan nya och bättre produkter och tjänster skapas.  
Visionen är att skapa ett nätverk och genom att sammanföra aktörer med olika tillgångar och 
färdigheter utvecklas ett nytt och värdeskapande system. Genom att förbättra det gamla 
systemets ineffektivitet har man därigenom skapat ett nytt system som inte följer de gamla 
spelreglerna. Företaget har på detta sätt skapat ”nya kartor”.  
 
4.4.2 Lyftkranen: in- och utzoomning  
 
Genom att använda metaforen ”lyftkran” beskriver Normann möjligheten att använda de 
befintliga kunskaperna för att utforska och bygga det okända. Lyftkranens grundläggande 
dimensioner är in- och utzoomning samt tiden. Tanken med lyftkranen är att den ska 
distansera oss från det vi har för att utforska nya områden.  
 
Lyftkranen vilar på en stabil grund och baseras på kända principer. Det okända för lyftkranen 
finns i luften. Luften är ett utrymme som måste fyllas. Vi använder detta redskap eftersom det 
hjälper oss i byggnadssfären, för att fylla ”tomrum” med konstruktioner och byggnader.  
För företag finns det okända i framtiden och lyftkranen agerar som ett redskap vilket hjälper 
företaget att förflytta sig till det okända. Med detta menas att lyftkranen ger företaget ökad 
förståelse och kunskap för det som ligger bortom företagets nuvarande verksamhetsområde. 
                                                 
64 Normann (2001), s.88 
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Man skapar ny kunskap från en stark grund. Denna grund är den befintliga kunskapen. ”Vi 
måste skapa förutsättningar för att bli överraskade, för att det okända ska kunna dyka upp, för 
det obekväma och det störande”.65  
 
Lyftkranens uppgift är att åstadkomma en förändrad affärsverksamhet i form av kreativt 
utformade erbjudanden som ger ökat värde. Förändring underlättas av lekfullhet och att se 
bortom de traditionella tankesätten. Hur medvetna är vi om våra inlärningsprocesser och hur 
kan vi tänka bättre? Frågor som företaget bör ställa sig är: Vad är vi? Var kan vi vara? Vad 
bör vi vara?  

− Man bygger en lyftkran med hjälp av befintlig kunskap och teknik, d.v.s. man bygger 
ett redskap genom att använda den befintliga kunskapen. 

− Man använder lyftkranen för att utforska det okända och därefter skapa nya 
affärsmönster.  

 
En Prime Mover använder sig av utzoomning, vilket innebär att man betraktar företaget som 
en del av ett större samhälle. Genom att zooma ut är det möjligt att se verksamhetens helhet 
och dessutom kan man urskilja företagets position i förhållande till andra. Med inzoomning 
ser man till olika detaljer. 
 
4.4.3 Tiden 
 
Genom att analysera hur företaget är och har varit i termer av historiska processer går det att 
förstå företagets position i dag. Tiden är en annan aspekt som företaget måste beakta. 
”Faktum är att ju fler och rikare erfarenheter vi kan gräva ur det förflutna och föra in i 
framtiden, desto rikare blir nuet”.66  
Normanns uppfattning är att tiden rör sig från dåtid till nuet: dåtiden är orsaken till att vi 
befinner oss här och nu. Tiden rör sig också från framtiden till nuet: vad skulle jag göra om si 
eller så inträffade? Genom att se tiden från framtid till nutid skapas ett företags vision. 
 
 

 
 
Figur 4.4.267 Lyftkranens grundläggande dimensioner 

                                                 
65 Normann (2001), s. 212 
66 Normann (2001), s. 229 
67 Normann (2001), s.253 
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4.5 Nordström & Ridderstråle: Funky Business68 
 
Framgångsrika företag kunde tidigare konkurrera med hjälp av naturtillgångar, hårt arbete och 
kapital, men för att lyckas idag är betydelsen av dessa faktorer inte lika optimal. Det finns 
studier som visar att mellan 70 och 80 procent69 av arbetsuppgifterna i många moderna 
företag utförs av det mänskliga intellektet. Det finns få företag som grundar sin framgång på 
enbart muskelkraft.            
Idag upplever vi en globalisering som bidrar till att organisationer förändras och utvecklas 
mer än tidigare. Hela samhället har utvecklats till att bli mer virtuellt och internationellt. 
Företagen måste omformas för att passa in i den nya världen.    
 
I boken Funky Business beskrivs världen idag som annorlunda och ”funky” och 
framgångsrika företag i denna värld anses också vara funky. Funky kan översättas med 
betydelsen, läcker eller moderiktig.70  Detta moderiktiga synsätt förväntas ge oss kunskap om 
hur företag bör tänka och agera för att lyckas. 
 
Samhället präglas av global konkurrens som hårdnar allt mer eftersom det finns fler 
produkter, fler människor och fler marknader. Vi lever i en värld av överflöd och de tre 
huvudsakliga faktorerna som ligger bakom framväxten av detta överflödessamhälle är 
marknadens tillväxt, ett överutbud av produkter och tjänster samt teknologiska framsteg. 
Genom olika faktorer, vilka presenteras nedan, kan företaget nå konkurrensfördelar och på så 
vis stärka sin position på marknaden. 
 
4.5.1 Fokus 
 
Genom fokusering kan företaget göra sig själv ”speciell” för en viss typ av kunder och 
attrahera potentiell arbetskraft. Nöjda kunder leder till nöjda aktieägare. Företaget har 
möjlighet att fokusera på tre olika sätt nämligen genom att vara ihåligt, snävt och riktat. 
Konsumenter erbjuds ett stort utbud av varor och tjänster. De företag som inte lyckas skapa 
ett värde för sin produkt kommer att ha svårt att bli överlägsna på marknaden. Värde kan t.ex. 
skapas i form av pris, kvalitet och varumärke.  
 
Snävt fokus innebär att företaget fokuserar på en eller ett par kärnverksamheter.  
Ihåligt fokus: varje process och aktivitet i ett företag bör utsättas för frågan: är vi i 
världsklass? Om det visar sig att delar av företagets verksamhet inte är i världsklass är det 
bättre att det köper denna aktivitet av en extern part. På detta sätt fyller man i ineffektiva hål 
och uppnår på så sätt högsta standard.  
Riktat fokus: företaget riktar sig mot kärnkunderna vilka delar samma värderingar och 
attityder. Företaget blir unikt genom att erbjuda ”exakt rätt sak för en tydig definierad stam 
och sedan leverera den upprepade gånger”.71 
 
4.5.2 Innovation 
 
Genom sin innovation har företagen möjlighet att skapa unika konkurrensfördelar. I dag 
innebär innovation att skapa villkor för ett flöde av kreativitet och inte ett flöde av ännu fler 

                                                 
68 Nordström, K. & Ridderstråle, J. (2000)  
69 Ibid 
70 Nordstedt (2001) 
71 Nordström K. & Ridderstråle J. (2000), s. 140 
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standardiserade produkter eller tjänster. I dag sprids information snabbt och ett företags 
framgångsrecept kan snabbt bli kopierat. Därför måste det framgångsrika företaget vara 
annorlunda och arbeta på nya sätt. Företaget måste kontinuerligt ta fram nya lösningar som är 
mer effektiva för att kunna stå sig i konkurrensen och säkra framtida marknadsandelar. En 
bransch som tidigare varit vilande eller haft ett överflöd av konkurrenter kan få ny energi 
genom att innovativa företag ser branschens ännu outnyttjade potential. Olika kombinationer 
av produkter och tjänster kan leda till kreativa resultat. Exempel på detta är distansutbildning, 
mat med tillsatta vitaminer. Det företag som överträffar de andra i att utveckla innovativa 
koncept och idéer om hur man ska kombinera olika ingredienser kommer att lyckas bäst. 
Receptet ska tillföra unikt värde och fånga uppmärksamheten hos konsumenterna vilka idag 
lever i ett överutbud och ett recept som är svår för andra att kopiera.  
 
Företag kan vara unika på olika sätt: genom formgivning, garanti, serviceavtal, image och 
eller finansieringsalternativ.  
 
4.5.3 Kunskap och personal 
 
Ett framgångsrikt företag konkurrerar med sin kärnkompetens och med människorna som 
bidrar till att skapa denna kompetens. Genom att identifiera sin kärnkompetens går det att 
upptäcka vad det är bra på. En annan aspekt, förutom kärnkompetensen, som är avgörande i 
det framgångsrika företaget är kärnkomponenterna. Kärnkomponenterna är de personer i 
företaget med kunskaper och färdigheter som gör produkterna och tjänsterna unika. Därför är 
det viktigt att företaget satsar på de människor som arbetar inom organisationen. Genom att 
dra nytta av de enskilda människornas intelligens kan de skapa ett kunskapsrikt och starkt 
företag. Många situationer kräver kunskap för att man ska kunna klara sig både i det kort- och 
långsiktiga perspektivet. Människor är ett starkt vapen eftersom de kan göra organisationen, 
servicelösningen och produkten unik.  
 
Lärande organisationstänkande tar tillvara på den kunskap som finns inom de olika delarna av 
organisationen och överför den till resten av verksamheten. Kunskapen flyttas från individen 
till gruppen och senare till företagsnivå. Kunskap är något som bör uppmuntras för att leda 
verksamheten framåt. Det finns kunskap som lätt kan nås av konkurrenterna, t.ex. 
konkurrenten handlar in samma programvara. Det finns också kunskap som är svår att 
kopiera. Denna kunskap finns bl.a. hos företagets medarbetare. 
 
4.5.4 Management och ledarskap 
 
Sättet som ett företag attraherar, håller kvar och motiverar de anställda är av stor betydelse. 
Företagets relation till kunder och leverantörer är också viktiga aspekter som inte bör 
undervärderas. Teknologin är idag ett självklart verktyg som företag använder sig av och den 
utnyttjas på liknande vis oavsett företag. Författarna menar är att det är viktigt att därför att 
ledningen satsar på de mjuka värdena eftersom det är människornas bidrag som är avgörande 
för hur ett företag kan skilja sig från mängden. 
 
4.5.5 Teknologi 
 
Dagens teknologi har gjort att världen krympt. Den har också lett till att det blivit enklare att 
kopiera idéer, då informationen finns lättillgänglig via olika kanaler, t.ex. Internet. Varje gång 
en person handlar med kort, surfar eller ringer ett telefonsamtal lämnas spår. Denna 
information kan användas och utnyttjas för att identifiera speciella typer av kunder eller 
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identifiera de kunder som inte tillför något värde. Alla organisationer har på olika sätt tillgång 
till den typen av information men skillnaden är hur man väljer att utnyttja den.   
 
4.5.6 Globalisering och mångfald 
 
Många företag idag har tillgång till den internationella marknaden genom både export och i 
form av utländska dotterbolag. Produkter utvecklas på hemmaplan med tanke på den lokala 
marknadens behov. Företaget måste i vissa fall anpassa sig till den nya kulturens önskemål 
och behov. Annorlunda kulturer kan uppfattas som underliga och därför är kulturella 
skillnader, språk och geografiska avstånd oftast krävande utmaningar för globala företag. 
Företag som har en känsla för och som uppskattar olika kulturer och värderingar har bäst 
möjlighet att lyckas utomlands. 
Framgångsrika organisationer är både homogena och heterogena. De är homogena genom att 
de anställda delar företagets värderingar och har kanske tillgångar i form av aktier. De är 
heterogena genom att de anställer folk med olika bakgrund och från olika kulturer. 
Framgångsrika företag utvecklas genom variation, olikheter och mångfald. Genom mångfald i 
organisationen ökas chanserna till innovation. Finns det en representation av olika kulturella 
bakgrunder hos företagets kunder bör det speglas i företagets personalsammansättning, 
eftersom kvaliteten på det som erbjuds kunden då ökar.  
 
4.5.7 Emotionell handel 
 
Att bygga upp det emotionella företaget är en av de viktigaste komponenterna och källorna till 
konkurrensfördelar. I överflödessamhället måste företagen synas om dem vill nå framgång. 
Författarna menar att det inte längre räcker med att konkurrera om marknadsandelar, utan 
företagen konkurrerar om kundernas uppmärksamhet. Det är viktigt att fånga kundernas 
tankar och hjärtan. Uppmärksamheten är i den hårda konkurrensen en knapp resurs i och med 
att företagen hela tiden måste attrahera och ge kunden intensiva upplevelser. 
 
Den känslomässiga uppfattningen som en kund har av en produkt kan vara av avgörande 
betydelse för den långvariga relationen mellan kund och företag. 
”Det enda sättet att skapa verklig vinst är att attrahera den emotionella kunden och kollegan 
snarare än den rationella, genom att vädja till känslor och fantasi. Om du försöker med förnuft 
kommer du att få handskas med den rent ekonomiska och logiska sidan hos kunden eller den 
beräknade medarbetaren”.72 Man bör fråga sig vad är det man egentligen köper? Är det enbart 
den faktiska produkten man köper eller är det så att denna produkt förmedlar en känsla som är 
tilltalande? De känslor som en produkt väcker behöver inte handla om kunderbjudandet utan 
det kan vara affärsidén, förpackningen, människorna eller kulturen som attraherar. Genom att 
vara ensam i sin nisch har kunden inte något val, de måste välja just det företagets produkt.  
 
Det finns olika typer av s.k. industriell hävstångseffekt: attitydbaserad, varumärkesbaserad 
samt kompetensbaserad. Den attitydbaserade hävstångseffekten innebär att när företaget väl 
har förstått sina kunders behov blir det lättare att erbjuda kunderna även andra produkter. 
Produkterna måste dock förmedla samma känsla. Många företag satsar på den 
varumärkesbaserade hävstångseffekten. Ett varumärke är ett löfte och ett ”kontrakt” mellan 
kunden och företaget. Om ett erbjudande inte lever upp till kundens förväntningar, kan man 
lätt besluta sig för att köpa ett anat erbjudande från någon annan företag. Den tredje 

                                                 
72 Nordström K. & Ridderstråle J. (2000), s. 241 
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hävstångseffekten är kompetensbaserad, t.ex. ett företags kärnkompetens är att producera 
motorer men de använder denna kompetens även för att konkurrera på bilmarknaden. 
 
Företagen strävar allt mer efter att anpassa sina erbjudanden så att de ska stämma med den 
enskilda individens önskemål. Det leder till att man i större utsträckning rättar sin tillverkning 
och marknadsföring till att bli mer personlig. Anpassning kan finnas med i alla delar av 
erbjudandet genom t.ex. skräddarsydda produkter, priser, öppettider och marknadsföring. 
 
4.5.8 Etik 
 
Kunder efterfrågar i större utsträckning att företag tar sitt etiska ansvar beträffande barnarbete, 
djurförsök och miljö. Detta blir därför en viktig del för företagets anseende och etik blir därför 
ett kraftfullt konkurrensvapen. Genom sitt varumärke kommunicerar företaget känslan av vem 
man är eller vem man skulle vilja vara.  
 
4.5.9 Organisationsstruktur 
 
Framgångsrika företag visar tecken på att vara: mindre, plattare, temporära, horisontella, 
cirkulära, öppna och har ”tusen och ett mått”. Knepet är att få dem att fungera tillsammans. 
 
Mindre: företagen är mindre i den bemärkelse att man arbetar i små grupper. Om ett företag 
blir för stort ska man dela det i mindre delar. Det går att dela upp företagets anställda i små 
grupper för att sedan lägga ihop dessa grupper till affärsenheter. Affärsenheter är i sin tur 
delar av ett stort företag. 
 
Plattare: genom platta organisationer minskas tiden från ett problems upptäckt till en lösnings 
genomförande.  
 
Temporärt: i dagens organisationer sker mycket av arbetet i projekt vilka är mer eller mindre 
temporära. De anställda är mer benägna att flytta inom organisationen.  
 
Horisontellt: genom att arbeta horisontellt kan företaget kombinera särdrag från olika delar av 
organisationens nätverk till att forma nya kunderbjudanden. På detta sätt utnyttjas företagets 
kärnkunskap som är en viktig del i konkurrensstrategin.  
 
Cirkulärt: ett cirkulärt tänkande handlar om att ha demokrati inom organisationen. Med 
demokrati avses att företagets förmåga att använda samma språk inom organisationen samt att 
hierarkiska strukturer utplånas. Detta leder till ett helhetstänkande som genomsyrar hela 
organisationen.  
 
Öppet: företagets förmåga att bygga nätverk med kunder, leverantörer och konkurrenter är 
viktigt för organisationens fortlevnad.  
 
Tusen och ett mått: i och med förlusten av den hierarkiska strukturen blir kontrollen av olika 
faktorer inom företaget förändrad. Dagens framgångsrika organisationer sätter mått av sin 
prestation i form av t.ex. innovation, personalfrågor, attraktionskraft och personalexport.  
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5. Analys 
 
Första steget angreppssättet var att kartlägga Starbucks metoder för hur de har vuxit och nått 
framgång. Därefter identifierades fyra teorier som belyser affärsutveckling från olika 
synvinklar. Avsikten med analysen är att ge fyra olika bilder av företaget utifrån de valda 
teorierna. I analysen har fokus lagts på de delar i teorin som överensstämmer med empirin. De 
delar av teorin som vi inte direkt kunnat koppla till empirin har vi valt att bortse från i 
analysen. Dessa delar är dock viktiga för helheten och kommer därför att behandlas i 
diskussionsavsnittet.  
 
Vi har valt att analysera varje teori var för sig. Tanken bakom detta är att vi vill få fram fyra 
olika synsätt på affärsutveckling. De valda teorierna tar upp olika egenskaper hos 
affärsutveckling samtidigt som de har flera gemensamma nämnare som vi nämnt tidigare. 
Målet är att delarna från de olika teorierna tillsammans ska ge en så bra bild som möjligt av 
affärsutvecklingen hos Starbucks. Dessutom är tanken att delar från de olika teorierna 
tillsammans ska mynna ut i en ny teori.  
 
5.1 Ansoff: Corporate strategy 
 
Ansoff menar att ett företag måste arbeta strategiskt för att kunna identifiera företagets 

möjligheter och hot. Dessa kan identifieras genom att analysera företagets omvärld och 

tillvägagångssätt för hur de har valt att konkurrera. Ansoffs strategibegrepp omfattar 

produkt- och marknadsinriktning, tillväxtstrategi, konkurrensfördelar samt synergi. Med 

analys av denna teori vill vi påvisa de strategier som Starbucks använder sig av.  

 
5.1.1 Produkt- och marknadsinriktning 

 
Starbucks ursprungliga affärsidé är att sälja högkvalitativt kaffe. Denna idé har utvecklats till 
att även omfatta andra produkter och marknader. De har utökat produktsortimentet till att 
även omfatta musik, Internet, presentartiklar. Vissa av produkterna har utvecklats för att 
anpassas till försäljning på stormarknader. Företaget anser att de vänder sig till alla typer av 
människor och åldrar, men när de etablerar sig på nya marknader lokaliserar de sig gärna i 
välbesökta affärsdistrikt i storstäder. Som framkommit av resultatet utgör 70 % av 
kaffeförsäljningen i form av take-away.  
Det naturliga är att ett lågt pris gör det möjligt för ett företag att bli marknadsledande. 
Starbucks har inte låga priser på sina produkter men lyckas trots det att attrahera en stor och 
bred kundgrupp. Företaget lyckas att expandera och etablera sig på nya marknader samt är 
marknadsledande i flera länder, t.ex. USA och England.  
 

5.1.2 Tillväxtstrategier 

 
Tillväxtstrategier är sätt som företaget använder för att växa i förhållande till sitt nuläge. 

Tillväxt kan ske genom tre typer av expansion samt en diversifieringsstrategi. 

 
Marknadspenetration: Starbucks etableringsstrategi är att placera sig på välbesökta platser. På 
detta sätt gör de sig synliga och lättillgängliga för sina kunder. När trycket blir så stort att de 
inte hinner betjäna alla sina kunder öppnar de ytterligare ett kafé i närheten. Genom att öppna 
fler kaféer inom samma område bildas klungor av Starbucks kaféer. Genom att klunga ihop 
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sig sänks deras distributionskostnader och koncentrationen av företaget blir stark i området. 
På detta sätt försvårar de för sina konkurrenter att etablera sig samtidigt som Starbucks ökar 
sina marknadsandelar. 
Produktutveckling: Företaget har gått från att sälja kaffebönor till att ha ett tjugotal olika 
kaffedrycker, både kalla och varma. En del i deras produktutveckling är att de lanserar en ny 
dryck varje sommar och varje vinter. Säljer produkten över företagets förväntningar tas den 
upp i det ordinarie sortimentet. Uteblir den förväntade försäljningssuccén tas produkten bort 
för alltid eller temporärt. Det finns en möjlighet att en produkt återkommer några år senare.  
Marknadsutveckling: Starbucks har utvecklats från att vara en butik som sålde kaffebönor till 
att etablera kaféer. När Starbucks vill träda in på nya marknader är en av strategierna att bilda 
nya samarbetspartners, t.ex. är det möjligt att köpa vissa av Starbucks produkter på utvalda 
stormarknader i USA. Starbucks har även lyckats väl med att etablera sig utanför USA.   
Diversifiering: Starbucks diversifierar sig genom att försöka att vara tidiga på nya marknader 
och därigenom överraska kunden. Starbucks försöker skapa en stark relation med sina kunder 
genom att satsa på sin personal. All personal utbildas om företaget, dess produkter och hur 
man ska bemöta kunden. Detta leder till att man bildar en personlig relation mellan företaget 
och kunden. Företaget vill erbjuda sina kunder en stund med skön musik när de njuter sitt 
kaffe. De finns möjlighet att köpa den musik som spelas och bränna sin egen CD-skiva. Det 
finns även möjlighet att använda Internetuppkoppling och läsa en dagstidning. 
 
5.1.3 Konkurrensfördelar 

 
Konkurrensfördelar skapas genom att företagets kombination av produkter och marknad ger 

en stark position i förhållande till konkurrenterna. 

 
− Starbucks främsta konkurrensfördelar är: 
− Kapital: Starbucks är stora och har gott om kapital och detta gör att de kan erbjuda 

sina anställda hälso- och sjukvårdsförsäkringar samt aktier i företaget. Genom sitt 
stora kapital är deras etableringsstrategier möjliga att genomföra. I vissa städer är 
koncentrationen av Starbucks kaféer mycket hög. Starbucks har råd att låta vissa 
enheter gå med förlust innan de börjar generera vinst. 

− Personal: Genom att erbjuda olika förmåner binder Starbucks sina anställda till sig.  
− Företagets innovations- och utvecklingsförmåga är hög, vilket vi påvisat i avsnittet 

tillväxtstrategier. 
− Varumärket: Starbucks har ett starkt varumärke som signalerar framgång. En produkt 

som signalerar framgång attraherar många kunder.  
 

5.1.4 Synergi 
 
Synergi är kombinationer av resurser och kompetens vars effekter är större än den summa 

som bildas av dessa kombinationer. 

Alla de konkurrensfördelar som vi ser är starkt kopplade till varandra. Genom sitt kapital kan 
de satsa på sin personal och därmed får nöjdare kunder. Kapitalet gör också att de har 
möjlighet att etablera sig på många platser och kunna utveckla sin affärsidé. Utan innovation 
kan de inte nå framgång samtidigt kan inte de innovativa idéerna utvecklas utan pengar. 
Varumärket har främst nått stor framgång genom att ryktet om Starbucks spridit sig från mun 
till mun där personalens kundkontakt varit en av de avgörande faktorerna.  
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5.2 Normann: Strategisk företagsledning 
 
Normann menar att skapa kvalitet i lika hög grad som kvantitet för ett stort företag är en stor 

utmaning. Normanns studie behandlar hur organisationer bör hantera utvecklingsprocesser 

och utvecklingsproblem. Teorin omfattar fyra avsnitt: dominerande idéer, utbytesprocessen, 

kunskapsutveckling samt tillväxt hos företaget och dess växtkultur. 

 

5.2.1 Dominerande idéer 
 
Starbucks dominerande idé är att erbjuda högkvalitativt kaffe och dessutom vill de erbjuda en 
hel upplevelse, en s.k. ”Starbucks Experience”. Som framkom i resultatet har företaget en 
kraftig expansionsutveckling och öppnar tre till fyra nya kaféer om dagen runt om i världen.  
   
I ett företag finns idéer som är vägledande, s.k. dominerande idéer, och idéer utöver dessa 

accepteras inte alltid. Hos företag som har utvecklingsproblem ligger, enligt Normann, 

grundorsaken hos de dominerande idéerna.  Tidigt i företagets historia ville Howard Schultz 
att Starbucks även skulle erbjuda espressobarer, vilket inte överensstämde med företagets då 
dominanta idéer. Det ledde till en konflikt där han tvingades lämna företaget. Den dominanta 
idén var initialt att sälja kaffebönor, inte att driva kafé. När Schultz fick möjlighet att köpa 
företaget förändrade han företagets koncept och dominerande idé. Detta är ett koncept som är 
dominerande även idag.  
 
5.2.2 Utbytesprocessen 
 
Utbytesprocesser innebär att företag interagerar med sin omgivning. Inputs såsom råvaror 

omvandlas till outputs, t.ex. en färdig produkt. Utbytesprocessen förändras, t.ex. genom att 

företaget utvidgar sin utbytesmiljö eller hittar nya grenar inom sin verksamhet. 

 

Starbucks strävar efter att interagera med sin omgivning på samtliga platser som de etablerar 
sig. Detta visar sig genom att de engagerar sig i olika typer av välgörenhet. Företaget 
engagerar sig globalt genom organisationen CARE, som erbjuder utbildnings- och 
utvecklingshjälp i bl.a. Kenya och Etiopien samt lokalt genom att t.ex. skänka kaffesump till 
bönderna i trakten.  
Enligt teorin har ett företags interaktion med sin omgivning stor betydelse för dess 

överlevnad och framgång. Företaget måste kunna hantera den omgivande miljön för att 

kunna nå effektivitet. 

 

Ett företag som inträder en ny marknad måste satsa på att dominera sitt marknadssegment 

och nå effektivitet. Den del av omgivningen som företaget dominerar utgör företagets s.k. 

revir.  

Företaget hittar ständigt nya grenar inom sin verksamhet och erbjuder inte enbart kaffe. 
Starbucks vill erbjuda kunden en hel upplevelse där kaffe, god service och livsstil ingår. 
Företaget har skapat stor dominans på marknaden genom att bygga en stark relation till sin 
personal som i sin tur skapar goda relationer med kunderna. Starbucks försöker att hitta vägar 
för att nå nya marknader genom att sluta samarbetsavtal. De finns möjlighet att köpa den 
musik som spelas på kaféet och bränna sin egen CD-skiva. Det finns även möjlighet att 
använda Internetuppkoppling och läsa en dagstidning. Genom att utveckla och förfina sin 
affärsidé har de möjlighet att skydda sitt revir. En annan metod för att skydda sitt revir är de 
metoder som Starbucks använder sig av för att slå ut konkurrenterna, t.ex. genom att de 
etablerar sig i klungor. 
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5.2.3 Kunskapsutveckling och tillväxt 
 
För att åstadkomma tillväxt hos ett företag är det av stor betydelse att skapa drivkrafter, 

möjlighet till inlärning och kunskapsutveckling samt resursutveckling.  

 
Olika typer av drivkrafter kan leda till tillväxt hos företaget. Barriärer som företaget upplever 

som negativa kan vara drivkrafter. Som framkommit i resultatet kan en geografisk 
begränsning vara en barriär. Starbucks har löst vissa av de geografiska begränsningar som de 
stött på genom att söka sig till marknader utanför USA när de upptäckt att den amerikanska 
marknaden i stort sett varit mättad.  
Råvarubrist är en barriär för Starbucks. För att minimera riskerna med att drabbas av 
råvarubrist köper Starbucks kaffebönor från olika delar av världen. Dessutom har de utökat 
produktsortimentet med att omfatta mer än bara kaffe.  
Störningar och variationer kan också leda till utveckling. I Kalifornien utvecklades 
Frappuccino, en kall kaffedryck, vilket passade utmärkt i det varma klimatet.  
Enligt teorin leder naturliga drivkrafter till nya affärsidéer. Ett företag som växer med sin 

etablerade affärsidé tenderar att komma i kontakt med nya områden där den ursprungliga 

verksamheten tycks passa in och kunna utnyttjas.  

 

Normann menar att kärnan till företagets tillväxt ligger i att sprida kunskap och hitta 

lämpliga kanaler för inlärning. När en affärsidé utvecklas och är integrerad i verksamheten 

är det enligt teorin viktigt att medarbetarna i organisationen får god kännedom om idén för 

att känna sig delaktiga i företagets tillväxt.   

För att de anställda ska få en känsla av att de tillhör en stor organisation, inte bara att de 
tillhör det kaféet där de jobbar, får alla nyanställda utbildning om företaget och dess 
produkter. För att sprida kunskap genom organisationen tillämpas jobbrotation där de 
anställda får möjlighet att se olika delar av verksamheten. På så vis ska det ge de anställda en 
helhetssyn av företaget. Enligt teorin bör organisationens struktur vara sådan att 

människorna i organisationen har en gemensam kunskapssyn. För att uppnå den bästa 

effekten av kunskapsspridningen spelar de mänskliga resurserna stor roll.  
Starbucks har vid flera tillfällen fått erkännande att vara en av de hundra bästa arbetsgivarna i 
USA. De erbjuder sin personal utbildning och utveckling i företaget samt förmåner i form av 
hälso- och sjukvårdförsäkringar och aktieägarskap. Genom dessa förmåner är företagets avsikt 
att personalen ska stanna länge.  
 
5.2.4 Företagets växtkultur 
 
Företagets växtkultur har till uppgift att reglera och situationsanpassa företagets 

dominerande idéer. Växtkulturen förklarar hur företaget agerar då det kommer in i nya 

tillväxtsituationer. Företag kan delas in i fyra grupper beroende på karaktären av affärsidén.  

 
Starbucks affärsidé är av centrifugal karaktär. Det innebär att man diversifierar genom att nya 

verksamheter genereras från en etablerad affärsidé. Starbucks ursprungliga affärsidé, att sälja 
högkvalitativt kaffe, är den mest djupt rotade idén i företaget. De erbjuder dessutom en stor 
variation av andra produkter såsom musik och presentartiklar.  
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5.3 Normann: Prime Mover teorin 
 
Enligt teorin är Prime Movers företag som är bland de första som ser och senare utnyttjar 

nya möjligheter. Det resulterar i att företaget får ett bredare kompetensområde. På detta sätt 

skapar de ett högre värde för kunden.  

 
Varumärket Starbucks skapar värde för kunden, eftersom de vill förmedla en hel upplevelse 
och inte bara sälja en kopp kaffe. För många är Starbucks en hel livsstil. 
Starbucks har rekonfigurerat marknaden genom att ändra den traditionella amerikanska synen 
på kaffe. De har lyckats gå bortom marknadens gränser genom att sälja kaffe som lyxprodukt 
och till ett högre pris. Tidigare ansågs kaffe vara en vardagsprodukt och kunden betalade ett 
lågt pris. Genom ständig innovation fortsätter Starbucks att kontinuerligt rekonfigurera 
marknaden och på så sätt behåller de sin marknadsledande plats. 
 
Prime Movers omstrukturerar marknaden, d.v.s. att företaget ser nya affärsmöjligheter, 

genom två olika processer:  

 

− Ombuntning, vilket avser att koppla ihop, sammanföra verksamheten. 

− Avbuntning, vilket innebär att bryta upp verksamheten  
 
Starbucks har ombuntat sin verksamhet genom att sluta samarbetsavtal med andra företag 
samt att erbjuda sina kunder CD-skivor, möjligheten att läsa tidningar samt Internetsurfning. 
Starbucks har velat skapa ett naturligt samband mellan dessa olika verksamhetsgrenar.  
Företaget vill att kunden ska få en hel upplevelse en s.k. ”Starbucks Experience”. Genom 
olika marknadsföringsmetoder försöker de skapa långvariga relationer med kunden. Starbucks 
erbjuder sina kunder ett ”tredje rum”, en samlingsplats utanför arbetet och hemmet. 
   
Starbucks har avbuntat sin verksamhet genom att de inte bara säljer kaffe. Andra produkter 
som erbjuds är bl.a. Frappuccino, kaffekoppar och kaffebryggare. Produkten kaffe har de 
avbuntat genom att ge kunderna möjlighet att köpa produkten som: 
 

− take-away 
− kaffebönor för att kunna brygga kaffet hemma eller på jobbet 
− kaffe i lyxförpackningar som man kan ge bort som present 
− kaffe på postorder  

 
I resultatet framgår det att företagets organisation på kafénivå kan ses som en avbuntning av 
verksamheten. Organisationen är uppdelad på ett hierarkiskt sätt men det går också att skönja 
att det förekommer planorganisering. Organisationen är hierarkiskt i den meningen att den är 
uppdelad i fyra steg: managern har det största ansvaret, därefter assistant manager, 
supervisors och sist baristas. En planorganisering går att se då jobbrotation är vanligt. De 
grunduppgifter som utförs av t.ex. baristan utförs också av dem som är högre upp i 
organisationen.  
Förutom uppdelningen av de ovan nämnda posterna har personalen även fått andra roller eller 
titlar. Det finns en s.k. ”coffee-master”, en person som har certifierats av företaget som 
kaffekunnig och vars uppgift är att sprida sina kunskaper både till resten av personalen samt 
till kunderna. Det finns också en s.k. ”expert” som är inriktad på försäljning av resten av 
sortimentet som t.ex. kaffekoppar och kaffemaskiner. 
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Starbucks har även avbuntat delar av marknaden där de opererar beroende den rådande 
efterfrågan. De har tre olika typer av kaféer vilka är take-away, barkafé samt kafé. Med take-
away tar kunden med sig sitt kaffe direkt, på barkaféet är omsättningen på olika kunder stort 
och dessa kaféer är belägna främst i shoppingcentrum. Kaféet är kundens tredje rum där det 
finns möjlighet till att koppla av. På detta kafé är det möjligt att skapa en personlig relation 
med kunderna. 
 
Normann tar upp metaforen lyftkran med dess in- och utzoomning och menar med detta att 

den hjälper till att få en inblick i företaget samt en överblick över företagets verksamheter och 

hjälper dem att utforska nya områden. Med detta menas att lyftkranen ger företaget ökad 

förståelse och kunskap för det som ligger bortom företagets nuvarande verksamhetsområde. 

Starbucks har genom olika typer av samarbeten som nämnts ovan samt innovation av den 
redan existerande verksamheten förflyttat sig till nya branscher.  
 
5.4 Nordström & Ridderstråle: Funky Business 
 
I boken Funky Business beskrivs världen idag som annorlunda och ”funky” och 

framgångsrika företag i denna värld anses också vara funky. Funky kan översättas med 

betydelsen läcker eller moderiktig. Samhället idag präglas av global konkurrens som hårdnar 

allt mer eftersom det finns fler produkter, fler människor och fler marknader. Företagets 

medvetenhet och anpassning till den föränderliga omvärlden är avgörande för deras 

överlevnad. Inom Funky Business finns det ett flertal olika faktorer som leder till ett företags 

framgång, t.ex. innovation, personal, kunskap, teknologi samt management och ledarskap. Ett 

framgångsrikt företag förstår vikten av dessa faktorer och ju fler kombinationer av dessa 

faktorer desto bättre framgång.  

 
5.4.1 Fokus 

 
Enligt teorin bör företag fokusera för att kunna skilja sig från konkurrenterna. Genom att 

fokusera kan företaget skapa ett värde för sina kunder i form av pris, kvalitet eller varumärke. 

Det sätt som företag kan fokusera på kan vara av karaktärerna snävt, ihåligt eller riktat.   

Starbucks produkter säljs till ett högre pris jämfört med konkurrenterna och därför går det inte 
att påvisa att priset är en konkurrensfaktor. Däremot läggs stor vikt vid att erbjuda produkter 
av högsta standard. Med sitt varumärke vill de symbolisera en hel livsstil och erbjuda 
kunderna en total upplevelse, s.k. Starbucks Experience.  
 
Starbucks visar tecken samtliga fokus.  
Snävt fokus innebär att ett företag fokuserar på en eller ett par kärnverksamheter. Starbucks 
kärnverksamhet är att erbjuda högkvalitativt kaffe.  
Ihåligt fokus innebär att företaget låter externa parter utföra  aktiviteter som de själva inte 

kan utföra lika effektivt. Genom kontrakt med olika partners tar Starbucks hjälp externt med 
tillverkning och leveranser för att kunna erbjuda även andra produkter än bara kaffe, t.ex. 
smörgåsar och bakverk. Andra delar av verksamheten som också sköts externt är bl.a. den 
månatliga storstädningen.  
Riktat fokus innebär att företaget riktar sig mot sina kärnkunder vilka delar samma 

värderingar och attityder. Som framgår av resultatet är Starbucks främsta kunder affärsmän- 
och kvinnor. Dessa kunder återkommer frekvent på vardagar under lunchtid och på 
morgonen. Med stamkunderna uppmuntras personalen att skapa en personlig relation.  
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5.4.2 Innovation 
 
Företag måste enligt teorin kontinuerligt ta fram nya lösningar som är mer effektiva för att 

kunna stå sig i konkurrensen och säkra framtida marknadsandelar. 

Starbucks har visat sig innovativa genom att de har utvecklat verksamheten så den idag 
omfattar ett brett sortiment av kaffebönor och drycker. När deras dryck Frappuccino kom till 
var det ett resultat av en kreativ medarbetares experiment. Verksamheten har också utvecklats 
till att omfatta musik, Internet samt att delar av sortimentet även går att köpa på 
stormarknader. Även kunden har möjlighet att vara innovativ genom att företaget ger 
kunderna möjlighet att skräddarsy sitt eget kaffe.  
 
5.4.3 Kunskap, personal och ledarskap 
 

Genom att ett företag tillvaratar de enskilda människornas intelligens kan ett kunskapsrikt 

och starkt företag skapas. Kunskap är något som bör uppmuntras för att leda verksamheten 

framåt. 
Starbucks anser att personalen är ett av deras starkaste konkurrensmedel. Genom att erbjuda 
förmånliga anställningskontrakt som bl.a. innehåller hälso- och sjukvårdsförsäkring, aktier 
och utvecklingsmöjligheter är deras önskan att personalen ska stanna länge i företaget.  
Enligt teorin är det personalen som gör företaget unikt. Personalen uppmuntras att skapa 
relationer med kunderna, framförallt med stamgästerna. De har som policy att utbilda all sin 
personal om kaffe samt om företaget. De vill även att all personal ska få en helhetssyn av 
företaget och inte bara känna till den del där de arbetar. Teorin pekar på vikten av att 

ledningen satsar på de mjuka värdena eftersom det är människornas bidrag som är 

avgörande för hur ett företag kan skilja sig från mängden. 

 

5.4.4 Teknologi  
 

Dagens teknologi har gjort att världen har krympt. Alla organisationer har på olika sätt 

tillgång till information men skillnaden är hur man väljer att utnyttja den.  
Starbucks har varit tidiga med att använda sig av Internet för att nå ut till sina kunder. 
Postorderkunden var initialt deras viktigaste kundgrupp som visade vägen för var 
nyetableringar skulle kunna ske. Genom att utnyttja den befintliga teknologin kunde de 
urskilja ett mönster. Kom det t.ex. många beställningar från en viss stad såg Starbucks sin 
möjlighet att slå sig ner där.  
 

5.4.5 Emotionell handel 

 
Att bygga upp det emotionella företaget är enligt ”funky” teorin en av de viktigaste 

komponenterna och källorna till konkurrensfördelar. I överflödessamhället måste företaget 

synas om det vill nå framgång. Det är viktigt att fånga kundernas tankar och hjärtan. 

Varumärket kan ses som ett löfte eller ett kontrakt mellan kunderna och företaget.  

Med sitt varumärke vill Starbucks förmedla att de erbjuder mer än bara kaffe. Starbucks vill 
erbjuda kunderna en helhetsupplevelse genom att skapa ett tredje rum där det ges möjlighet 
till avkoppling med musik och kaffe.  
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5.4.6 Etik  

 
I en Funky värld efterfrågar kunder i större utsträckning att företaget tar sitt etiska ansvar 

beträffande barnarbete, djurförsök och miljö.  
Starbucks vill upprätthålla en image att de satsar på miljö, rättvisemärkta varor, personal och 
kunder. 
 
5.4.7 Organisationsstruktur 
 
Starbucks organisation på kafénivå är uppdelad på ett hierarkiskt sätt men det går också att se 
drag från en platt organisation. Organisationen är hierarkisk i den meningen att det finns fyra 
nivåer: managern har det största ansvaret, därefter assistant manager, supervisors och sist 
baristas. Organisationen är platt då jobbrotation är vanligt. Starbucks är ett företag som består 
av flertalet självständiga enheter.  
Det går att dela upp företagets anställda i små grupper för att sedan lägga ihop dessa 

grupper till affärsenheter. Affärsenheter är i sin tur delar av ett stort företag.  
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6. Diskussion 
  
Vi har i diskussionen valt ut delar av teorierna som vi anser vara mest relevanta för att kunna 
få en ökad förståelse för snabbt växande företag. Vi anser att det går att argumentera för att 
det är olika faktorer som tillsammans bidragit till Starbucks framgång, inte någon enskild 
faktor. Diskussionen är uppdelad i två delar där den första behandlar delar av analysen. I den 
andra delen har vi fört en diskussion kring faktorer som inte nämnts i analysen men som vi 
anser vara relevanta.  
 
Vi tror att den grundläggande affärsidén, att sälja högkvalitativt kaffe, hålls vid liv tack vare 
företagets ständiga innovationsförmåga. Mycket tyder att det finns en kreativ atmosfär i 
företaget som leder fram till utvecklande av nya produkter samt olika typer av samarbeten 
med företag i andra branscher. Vi kan argumentera för detta eftersom vi i empirin funnit olika 
faktorer som tyder på att företaget utvecklats. Initialt sålde företaget enbart kaffebönor för att 
därefter utvecklas till att bli en espressobar. Espressobaren utvecklades till kafé med ett flertal 
varma och kalla kaffedrycker på menyn. Idag omfattar sortimentet även musik och Internet. 
Det är även möjligt att köpa vissa delar av Starbucks sortiment på stormarknader i USA. 
 
När Starbucks etablerar sig på nya platser väljer de att slå sig ner på välbesökta platser och i 
affärsdistrikt. Starbucks anser att de satsar på alla typer av kunder. Vi anser att eftersom de 
väljer att etablera sig i affärsdistrikt samt att de identifierat sina stamkunder som just 
affärsmän är det mest troligt att det är företagets största och viktigaste kundgrupp. 70 % av 
kunderna med sig sitt kaffe och många av dessa är just affärsmän.      
 
Genom att Starbucks har skapat en stark produkt har de fått många kunder. När trycket på ett 
kafé blivit så stort att personalen inte hinner betjäna alla kunder öppnar företaget ett nytt kafé 
i närheten. Med denna ihopklungningsstrategi kan vi se många fördelar för Starbucks, t.ex. en 
hög geografisk koncentration vilket ökar marknadsandelarna samt möjlighet till fler kunder. 
Dessutom leder det till sänkta distributionskostnader samt stordriftsfördelar. För Starbucks har 
denna strategi varit lyckosam, men ur ett samhälleligt perspektiv leder det till en 
homogenisering och utslagning av mindre, lokala alternativ. Många människor vill ha kontroll 
och vill kunna förutse vad de ska få när de väljer en vara eller tjänst. Många kedjor har 
utvecklat detta, varför det är möjligt för oss att köpa en Big Mac på Mc Donalds som smakar 
likadant både i Sverige och i Grekland. Vi är av den åsikten att Starbucks har utvecklats på 
samma sätt. Många kunder väljer att gå dit eftersom de vet exakt vad de får. Med 
kapitalstarka Starbucks fortsatta utbredning anser vi att det finns en risk att mångfalden 
försvinner när små familjedrivna kaféer inte kan stå sig i konkurrensen. Mindre kaféägare 
med betydligt lägre kapital än Starbucks har förmodligen inte samma möjlighet att överleva i 
konkurrensen. I och med att Starbucks använder sig av ihopklungning ökar efterfrågan på 
lokaler vilket driver upp priset på hyrorna. Det är högst sannolikt att de mindre kaféerna inte 
kan utveckla sina produkter i samma takt som Starbucks och att de inte har samma möjlighet 
att marknadsföra sig. Starbucks har råd att gå i förlust under en längre tid, något som är 
otänkbart för ett mindre kafé. Vi tycker att det är tydligt att Starbucks ihopklungning gör att 
de slår ut de små konkurrenterna och på så sätt stärker sin koncentration på marknaden. 
 
Starbucks visar tydligt att personalen har en viktig del i företagets framgång. De erbjuder sin 
personal utbildning och utveckling i företaget samt förmåner i form av hälso- och 
sjukvårdförsäkringar samt aktieägarskap. Genom dessa förmåner tror vi att företagets avsikt 
är att personalen ska stanna under lång tid. Genom att personalen stannar länge kan den 
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långvariga och personliga relationen med kunderna bibehållas och utvecklas. En 
personalstyrka som har varit anställd länge besitter troligen mycket kunskap om företaget och 
dess produkter, vilket kan ge en professionell framtoning gentemot kunder och leverantörer. 
Detta tror vi skapar ett förtroende som gör Starbucks och dess varumärke starkt. I teorin görs 
starka kopplingar mellan företagets växtkultur och ledarskap. Den rådande kulturen i företaget 
bestäms främst av ledningen och det ledarskap som förs. Det går att skönja flertalet faktorer 
som lett till Starbucks tillväxt. Om det är ett resultat av den rådande kulturen och 
ledaregenskaperna kan vi inte uttala oss om på grund av att den information som vi tagit del 
av inte tydliggjort organisationens kultur och därmed ledningens sätt att styra. Vi tycker oss se 
en kultur som utstrålar en stark vilja att vara marknadsledande och ständigt expandera. 
Starbucks företagskultur uppmuntrar till innovativt tänkande och att personalen ses som en 
ovärderlig tillgång. 
 
Enligt teorin är Prime Movers företag som är bland de första som ser och senare utnyttjar nya 
möjligheter. Det resulterar i att företaget blir marknadsledande. Vi anser att när Starbucks 
startade sin verksamhet såg grundarna möjligheter där många andra troligen såg hinder. Då 
Starbucks etablerade sig hade kaffemarknaden under en tid tappat marknadsandelar till 
förmån för substitutprodukter såsom läskedryck. Vi anser att eftersom företaget kontinuerligt 
skapar förutsättningar för nya innovativa lösningar visar de tecken på att vara en Prime 
Mover. Med metaforen ”lyftkran” vill Normann visa hur en Prime Mover kan förflytta sig till 
nya branscher och skapar på detta sätt nya spelregler på marknaden. Även om Starbucks 
utvecklat sin verksamhet till att även bl.a. omfatta musik anser inte vi att de direkt konkurrerar 
på musikmarknaden. Vi anser att Starbucks utvecklat sin befintliga marknad, inte att de inträtt 
en ny. Deras kärnverksamhet är fortfarande kaffe, men de erbjuder även sina kunder en viss 
typ av musik, t.ex. jazz, för att skapa en trivsam atmosfär. Denna koppling och även andra 
typer av kopplingar som företaget gjort anser vi har bidragit till att Starbucks har förflyttat sig 
inom och förstärkt den befintliga marknaden.  

 
 
Figur 6.1 Starbucks förstärkning av den befintliga marknaden 
 
Vi tycker att det grovt går att skönja framför allt två typer av kundgrupper som handlar på 
Starbucks. Dels är det stamkunderna, vilka regelbundet återvänder till Starbucks, på grund av 
att de vill ha den produkt som erbjuds. Eftersom kunderna är måna om att få denna speciella 
produkt blir de då beredda att betala ett högre pris än vad de skulle betala hos konkurrenterna. 
Den andra kundgruppen är de som dricker Starbucks kaffe för att produkten och varumärket 
utstrålar lycka och framgång. Dessa kunder vill gärna bli förknippade med den bilden. Även 
kunder som inte är stamkunder kan attraheras av varumärket eftersom Starbucks är 
väletablerat och ett känt varumärke.  
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I Funky Business tar författarna upp hur kunder i större utsträckning efterfrågar att företag tar 
sitt etiska ansvar beträffande barnarbete, djurförsök och miljö. Som framgått i resultat- och 
analysdelen är Starbucks involverade i projekt som rör miljö och rättvisemärkta varor. 
Dessutom är de engagerade i organisationen CARE, som arbetar med utbildnings- och 
utvecklingshjälp i olika länder. Vi frågar oss varför Starbucks gör den här typen av satsningar. 
Leder det till att utveckla och göra företaget mer framgångsrikt eller känner de krav från 
kunder och omvärlden att de måste göra dessa satsningar? Ett dilemma som vi anser att 
företaget brottas med är deras take-away försäljning. Starbucks lyfter fram att de arbetar för 
miljön, men samtidigt har deras ökade inkomster i form av take-away försäljning gjort att 
deras konsumtion av pappersmuggar har ökat. I våra ögon blir deras miljöarbete därför 
motsägelsefullt.   
 
Som avslutning på vår diskussion kommer vi att diskutera delar där vi inte hittat någon 
koppling mellan teori och empiri. Dessa delar anser vi är av relevans för frågeställningen och 
därför har vi valt att föra en diskussion kring dem.  
 
För att säkra sina råvarutillgångar binder Starbucks leverantörer till sig genom olika kontrakt. 
På detta sätt skapas konkurrensfördelar och osäkerheten för framtiden minskas. Genom att 
veta att de har säkrade råvarutillgångar för en tid framöver kan de med större säkerhet göra 
investeringar och expandera. Om detta är unikt för Starbucks eller om det är ett vanligt sätt att 
arbeta i branschen har vi inte kännedom om eftersom vi inte vet hur deras konkurrenter gör.  
 
Starbucks är en typisk amerikansk produkt vars ursprungliga idé hämtats från Italien. 
Företaget finns i över 30 länder samt är marknadsledande i många av dessa. Vi anser att i 
starka kaffekulturer är det svårt för Starbucks att nå framgång. I Italien har inte Starbucks 
etablerat sig. Vi tror att det kan bero på att landet har en mycket stark kaffekultur och att de 
inte vill ha den amerikanska produkten. Vi anser även att Starbucks känner oro för den 
eventuella negativa respons som italienarna skulle kunna ge dem.  
 
Många företag idag har tillgång till den internationella marknaden. Teorin framhäver att 
genom variation, olikheter och mångfald ökas chanserna till innovation och därmed framgång. 
Starbucks har en stor marknad i Europa, men trots det framställs och utvecklas företagets 
produkter för amerikaner i USA för att passa hela världen. Det mest lämpliga vore att 
produkter för den europeiska marknaden utvecklades i Europa för européer. Uppenbarligen 
har det fungerat ändå. Det är omöjligt att veta om framgångarna hade varit större om företaget 
skulle anpassa sig mer till de olika geografiska områdena.  
 
Hur företagets personalsammansättning ser ut och om den speglar världens mångfald har varit 
omöjligt för oss att bedöma utifrån den inhämtade informationen. De erfarenheter som Neira 
bidragit med visar att på kafénivå speglas världens alla hörn av de anställda. Om detta 
genomsyrar hela organisationen går inte att uttala sig om.  
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7. Slutsats 
 
Med Starbucks som utgångspunkt har syftet med denna undersökning varit att få en ökad 
förståelse för vad som kännetecknar affärsutvecklingen hos snabbt växande företag. Vi har 
valt att angripa problemet genom att ta del av information om företaget och på sätt gjort en 
kartläggning av Starbucks affärsutveckling. Slutsatsen är uppdelad i två delar där den första 
delen tar upp utmärkande drag i Starbucks affärsutveckling och den andra delen är av mer 
teoriutvecklande karaktär. 
 
Det som vi har kommit fram till efter att ha studerat Starbucks med hjälp av olika 
affärsutvecklingsteorier är att företagets affärsidé tidigt visade sig vara lyckosam och att den 
utgör grunden i företaget. Den ensam har inte byggt företagets framgång utan en kombination 
av flera faktorer har bidragit till företagets snabba tillväxt. De element som bidragit till deras 
tillväxt är att Starbucks har en ständig innovation vilket resulterar i nya produkter, olika typer 
av samarbete samt erövring av nya marknader. Att kontinuerligt kunna utveckla sin 
verksamhet kräver kapital. Starbucks har byggt upp ett starkt kapital på hemmamarknaden 
USA vilket gör att när företaget etablerar sig på nya marknader har de råd att initialt gå i 
förlust och Starbucks får på detta sätt ett försprång mot många konkurrenter. En stor del som 
bidragit till deras tillväxt är att de lokaliserar sig i välbesökta affärsdistrikt där kundflödet är 
stort. När kapaciteten för att kunna ta emot fler kunder är mättad öppnar företaget fler kaféer 
inom området och ökar på så vis koncentrationen på marknaden. Som en del i Starbucks 
affärsutveckling satsar företaget mycket på sin personal. För företaget är det viktigt att skapa 
personliga relationer med sina kunder varför satsningen på personalen är omfattande och 
betydelsefull. Personerna i företaget är de som binder samman de olika faktorerna som vi tagit 
upp.  
 
7.1 Generaliserbarhet 
 
Av det som framkommit i vår analys gör vi den bedömningen att det inte helt och hållet går 
att göra generaliseringar, utifrån fallet Starbucks, beträffande affärsutvecklingen hos snabbt 
växande företag. Anledningen till det är att alla branscher inte går att likställas med Starbucks 
och möter därför inte samma möjligheter eller problem. T.ex. behöver inte ett Internetföretag 
fundera på var i staden de ska lokalisera sig för att nå bästa framgång. Vidare använder inte 
ett telemarketingföretag sin lokals läge som en konkurrensfördel. Ytterligare ett exempel är att 
det finns företag som endast vänder sig till företag och inte till privatpersoner. De 
generaliseringar som vi anser kan göras är på företag som har fysiska butiker. De faktorer som 
är viktiga för ”fysiska” företags utveckling är att företaget först måste ha en idé som utgör 
företagets kärna, vilken har potential att utvecklas. För att idén skall kunna utvecklas krävs 
innovation och för detta krävs kapital. Kapital är också nödvändigt för att de skall kunna 
expandera och etablera sig på nya marknader. En organisation är uppbyggd av människor och 
det är deras kreativitet som skapar den unika produkten och för företagets utveckling framåt. 
Varje enskild faktor är av stor betydelse, men en faktor kan inte ensamt leda till snabb tillväxt 
utan det krävs en kombination av flera faktorer.  
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7.2 Teoriutveckling 
 
I denna del har författarna försökt ge svar på frågor om teoribildningen som rör Starbucks 
men även affärsutveckling generellt. 
  
7.2.1 Teoribildningens hjälp till att förstå fallet Starbucks 
 
Med hjälp av de teorier som vi valt att använda oss av har förståelsen ökat för 
affärsutvecklingen hos Starbucks. De olika teorierna har var för sig bidragit med sin unikhet. 
Eftersom varje teori har ett specifikt fokus har förståelsen blivit komplett först efter att ha 
studerat samtliga av teorierna, då detta givit en mer omfattande bild av företaget.   
Med hjälp av Ansoffs strategibegrepp har förståelsen om företagets produkt- och 
marknadsinriktning, tillväxtstrategi, konkurrensfördelar samt synergi blivit tydligare. Produkt- 
och marknadsinriktningen har hjälpt oss att identifiera vilka marknader som företaget verkar 
inom genom att studera vilka produkter de erbjuder. Ansoffs tillväxtstrategier har hjälpt oss 
att identifiera olika strategier som företaget använt sig av för att växa. Vi har även kunnat 
urskilja företagets starka sidor, d.v.s. konkurrensfördelar, samt att en kombination av resurser 
och kompetens bidrar till företagets tillväxt. 
 
Normanns Skapande företagsledning har hjälpt oss att förstå att ett företag för att vara 
marknadsledande måste satsa på att dominera sitt segment och skydda sitt s.k. revir. Teorin 
har givit oss insikt om att Starbucks använder sig av olika metoder för att dominera sitt 
marknadssegment samt hur de skyddar sig mot konkurrenterna. Teorin tar upp hur olika 
drivkrafter kan leda till utveckling inom företaget. Negativa drivkrafter som t.ex. olika former 
av barriärer kan leda att ett företag hittar nya kreativa lösningar och därför utvecklas. Teorin 
har även ökat vår förståelse för vikten av att kunskap inom organisationen sprids och 
utvecklas. 
 
Normanns andra teori, Prive Mover teorin, har hjälp oss att förstå att företag som lyckas och 
som är ledande inom sin bransch oftast tänker utanför sina egna gränser. Starbucks lyckas att 
behålla sin första plats på marknaden genom innovativt tänkande och på detta sätt öppnas nya 
affärsmöjligheter. Vår tolkning av den här teorin är att deras tillväxt skett genom att de har 
delat upp verksamheten i olika delar, s.k. avbuntning och att företaget kopplat ihop den, s.k. 
ombuntning.  
 
Funky Business har givit oss insikt om att Starbucks konkurrerar på en tuff marknad där det 
finns ett överflöd av produkter. Teorin har gett oss förståelse för hur världen idag fungerar 
samt hur framgångsrika företag i dagens värld måste agera för att lyckas.  
 
7.2.2 Teorins brister 
 

Teorierna omfattar inte vikten av kapital som vi tror har stark koppling till företagets 
framgång. Utan sitt kapital hade den omfattande expansionen inte varit möjlig. Under 
företagets tidiga år var nyöppnandet av kaféer inte lika frekvent som idag (bilaga 4). Vi anser 
att detta beror på att Starbucks under åren blivit mer kapitalstarkt.  
Vi anser även att en betydelsefull del i företagets arbete är deras kontrollverksamhet. För att 
hålla en hög kvalitet trots sin snabba tillväxt har Starbucks utformat en rad standarder som 
alla måste följa. Det är av stor vikt att dessa standarder följs och därför blir företagets 
kontrollverksamhet väsentlig. Vi är av den åsikten att ju större ett företag är desto större blir 
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risken att kvaliteten på produkten varierar på olika kaféer. För Starbucks verksamhet är det 
viktigt att varje kaffelatte håller samma standard. Därför krävs kontroller och standarder. 
 

7.3 Tornadomodellen - förslag till hur teorin kan utvecklas 
 

Vi efterfrågar en teori som är en kombination av de teorier vi valt att studera, eftersom vi 
anser att de olika teorierna har sitt unika fokus, men att ingen ensam ger en komplett bild av 
affärsutvecklingen hos ett framgångsrikt företag. 
Efter att ha studerat fallet Starbucks anser vi att de faktorer som är av vikt för att nå 
framgångsrik affärsutveckling är: utvecklande av en affärsidé, strategier för expansion, 
innovation, personal och kontinuerlig anskaffning av resurser såsom kapital samt kunskap. De 
enskilda delarna har stor betydelse, men det är först när de kombineras som en tillväxt i snabb 
takt blir möjlig. Vi ser att för att för att en affärsidé skall kunna utvecklas krävs innovation 
och för detta krävs kapital. Kapital är också nödvändigt för att de skall kunna expandera och 
etablera sig på nya marknader.  
 

Utifrån denna studie har vi utvecklat en modell som är en modifiering av de studerade 
teorierna. I vår modell liknar vi framgångsrik affärsutveckling för ett snabbt växande företag 
vid en tornado eller en orkan. Orkaner bildas och hämtar sin styrka i havsytan. För att det 
skall ske krävs det att havsytan har en temperatur på över 27 grader Celsius. Styrkan och 
storleken på orkanen bestäms dels av den rådande temperaturen samt av tiden som den har 
haft på sig att utvecklas till havs. Orkanen blir kraftigare ju mer vatten den får med sig upp till 
ytan. En orkan som växer sig tillräckligt stark kommer med säkerhet att lämna spår efter sig 
på land och ”äta upp” eller jämna med marken allt som inte kan motstå dess kraft.73  
 
I vår modell ligger kärnan för framgångsrik affärsutveckling i företagets affärsidé. Idén kan 
liknas vid den nödvändiga temperaturen som behövs för att en orkan skall bildas. En affärsidé 
kräver tid för att kunna utvecklas och för att kunna erövra många kunder. För att företagets 
kärna ska kunna växa krävs en rad komponenter som bidrar till utvecklingen av företaget 
Dessa komponenter är innovation, strategier för expansion, resurser såsom kapital, personal 
och kunskap. Utan dessa komponenter skulle affärsidén förbli en mild vind som man 
förmodligen inte ens skulle lägga märke till. Genom en kombination av komponenter kan 
företaget växa sig starkt och jämna de svaga konkurrenterna med marken. Ju fler 
komponenter som samspelar desto större tornado och fler marknadsandelar. När ett företag 
märker att en produkt nått en viss mättnad på marknaden måste nya produkter skapas genom 
innovation. Detta kan liknas vid en tornado som börjar avta. Företagets kunder är viktiga för 
deras framgång på samma sätt som havsvattnet är viktigt för orkanens styrka. Den vertikala 
axeln visar företagets marknadsandelar och den horisontella tiden. Den tredimensionella 
”lådan” symboliserar det revir som företaget har möjlighet att erövra.  
 

                                                 
73 SMHI:s hemsida 
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Figur 7.3.1 Tornadomodellen 
 
 
7.4 Vidare forskning 
 
För att få mer kunskap om vad som kännetecknar affärsutvecklingen hos snabbt växande 
företag föreslår vi att fler företag inom andra branscher undersöks. Tornadomodellen kan vara 
ett lämpligt redskap för denna undersökning, eftersom den omfattar en modifiering av fyra 
redan etablerade teorier om affärsutveckling. Genom att studera flera företag blir det möjligt 
att verifiera eller förkasta modellen. Med en verifiering av modellen skulle 
generaliserbarheten öka. Tornadomodellen kan utvecklas till att beskriva hur de olika 
komponenterna är länkade till varandra, men även hur andra, nya komponenter har möjlighet 
att ta plats i modellen. Tiden och resurserna för vårt arbete har varit begränsade varför vi inte 
kunnat utveckla modellen så som vi önskat. 
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9. Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Den amerikanska dryckeskonsumtionen, 1950-199574 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Måtten uttryckta i gallons där 1gallon = 3,785 liter)

                                                 
74 Koehn (2001) 
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Bilaga 2 
 
Starbucks internationella utbredning75 
 
1996: Tokyo, Hawaii och Singapore  
1997: Filippinerna 
1998: Storbritannien, Taiwan, Thailand, Nya Zeeland and Malaysia 
1999: Peking, Kuwait, Sydkorea och Libanon 
2000: Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Shanghai, Australien, 
          Qatar, Saudiarabien och Bahrain  
2001: Schweiz och Österrike 
2002: Oman, Tyskland, Spanien, Mexiko, Puerto Rico, Södra Kina, Macau och 
          Shenzhen, Grekland och Indonesien 
2003: Turkiet, Peru, Chile och Cypern 
2004: Frankrike 
2005: Jordanien 
 
 
 

                                                 
75 Starbucks hemsida 2 
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Bilaga 3 
 
Starbucks totala nettoinkomster i miljarder USD årsvis76 
 
År Total nettoinkomster i miljarder USD 
 
1992 0,1 
1993 0,2 
1994 0,3 
1995 0,5 
1996 0,7 
1997 1,0 
1998 1,3 
1999 1,7 
2000 2,2 
2001 2,6 
2002 3,3 
2003 4,1 
2005 6,4        
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Starbucks hemsida 3 
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Bilaga 4 
 
Antal öppnade Starbuckskaféer årsvis77 
 
År Antal öppnade Starbuckskaféer 
 
1987 17 
1988 33 
1989 55 
1990 84 
1991 116 
1992 165 
1993 272 
1994 425 
1995 676 
1996 1015 
1997 1412 
1998 1886 
1999 2135 
2000 3501 
2001 1886 
2002 2135 
2003 7225 
2004 8569 
2005 9671 (t.o.m. augusti 2005) 
 
 
 

                                                 
77 Starbucks hemsida 3 
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Bilaga 5 
 
Jämförelseindex78 
 
”Interstate Experience Modification Factor” (IEMF) är en typ av index som gör en jämförelse 
mellan den utbetalda lönen och det som de anställda presterar. Jämförelsen görs mellan 
företag i samma bransch. 1,0 är den genomsnittliga prestationen för branschen. En prestation 
som hamnar under 1,0 innebär en bättre prestation än genomsnittet. 
 
Starbucks prestation i jämförelse med branschen (1,0): 
   

År Starbucks  
2002 0,61 
2003 0,59 
2004 0,51 

 
 
 
 
 
 

                                                 
78 Starbucks hemsida 4 


