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1 Inledning 
 

“Kaffe ska vara varmt som helvetet, svart som djävulen, 
rent som ängeln och sött som kärleken.” 

  C.M. de Talleyrand-Périgord (1754-1838) 
 
Åsikterna om hur kaffe ska smaka varierar mellan länder och individer och det är 
därmed inte alla som delar Talleyrand-Périgords åsikt om vad som är ett gott 
kaffe. Smakegenskaperna hos kaffebönorna kan ändra sig från skörd till skörd 
men genom att variera andelarna kan samma smak fås fram varje gång, trots att 
en eller ett par kaffesorter ändrat karaktär. De brasilianska kaffesorterna har en 
mindre kraftig smak och utgör ofta basen i en kaffeblandning. För att ge kaffet 
sin speciella arom tillsätts mindre delar av mer karaktäristiska sorter, från till 
exempel Colombia-, Costa Rica-, Guatemala- eller Kenyakaffe. Noggrannhet vid 
blandningen av råkaffesorter är viktigt då för mycket eller för lite kaffe av en sort 
kan förstöra hela resultatet. Lyckas rosteriet med sitt svåra uppdrag så framträder 
kaffesmaken med tydlig arom, kraft och fyllighet (Svensk Kaffeinformation, 
2003). Eftersom det är blandningen som gör det kaffe som konsumenten vill ha 
torde det vara av största vikt att rätt sorts kaffe köps in i rätt kvantiteter och att 
detta kaffe köps till ett pris så att priset till slutkunderna ligger på en nivå som de 
sedan är beredda att betala. Kafferosteriernas inköpsavdelningar är således viktiga 
för att rosteriet ska kunna producera ett kaffe med den smak som 
konsumenterna förväntar sig. 
 
Det är emellertid inte bara på kafferosterierna som inköpsfunktionen är 
strategiskt viktig. Van Weele (2002) hävdar att inköpsfunktionens arbete får en 
allt större och en allt mer strategisk betydelse för många företag. Enligt honom 
står inköpt material i genomsnitt för mer än 50 % av kostnaden för sålda varor. 
Inköpen kan således stå för en ansenlig del av företags totala kostnader och om 
ett företag förbättrar sin inköpsprocess blir det mer kostnadseffektivt och kan få 
en högre lönsamhet. Materialkostnaderna kan reduceras genom förbättrade avtal 
med leverantörer och lagringskostnaderna kan minskas genom reducerade 
lagernivåer då företaget får flera mindre leveranser (van Weele, 2002). Båda dessa 
åtgärder kan komma att påverka företagets resultat positivt. Inköpt material är 
dessutom avgörande för kvaliteten på slutprodukten. Detta torde göra valet av 
leverantör väsentligt för att slutprodukten ska uppfylla kundens förväntningar 
och krav på både pris och kvalitet. 
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Inköp är förenade med risker av olika slag enligt Van Weele (2002) och dessa 
orsakas bland annat av tillgången på varan, hur leverantörsmarknaden ser ut och 
om varan är möjlig att lagra. Inköpsarbetet påverkas av risk och även av hur risk 
definieras och hanteras av dem som arbetar i inköpsfunktionen. Enligt Zsidisin 
(2003) är ”supply risk”, vilket fortsättningsvis benämns inköpsrisk, ett område 
där alltför lite studier bedrivits och där det finns utrymme för vidare studier. Han 
menar att riskhantering tidigare främst har behandlats inom andra funktioner 
inom företag, men inte inom inköp. I enlighet med Pablos (1999) diskussion 
kring vikten av att initialt bedriva studier inom en industri, till skillnad från flera, 
för att kunna identifiera industrispecifika riskprofiler och förstå dessa, har endast 
en marknad studerats för att motverka generalisering över industrigränser och 
därmed en snedvridning som försvårar ett användande av modellen i praktiken.  
 
En av anledningarna till att kaffemarknaden är intressant att studera ur ett 
inköpsperspektiv är att inköpet av råkaffe representerar en mycket stor del av 
kafferosteriernas kostnader. Råkaffe kan utgöra så mycket som 85 % av ett 
rosteris totala kostnader. Dessutom torde inköpet av råkaffe vara förenat med en 
mängd risker då både börspriser och kvalitet varierar beroende på tillgång, 
kaffesort och årstid. Svenska konsumenter reagerar negativt på smakförändringar 
och även om förändringen är till det bättre i avseende på bönkvalitet, får 
rosterierna klagomål. För vissa kaffebönor finns det godtagbara substitut medan 
det är omöjligt att ersätta andra med bibehållen smak. Dessutom är ledtiden 
relativt lång om något skulle gå fel i samband med ett inköp. (Svensk 
Kaffeinformation, 2003)  
 
Undersökningsområdet är av allmänt intresse för oss svenskar eftersom vi dricker 
mycket kaffe i förhållande till invånare i andra länder, näst mest efter finländarna. 
Det kaffe vi dricker är av mycket hög kvalitet och därför är svenska rosterier 
viktiga kunder hos exportörer av högkvalitativt kaffe (Svensk Kaffeinformation, 
2003). Trots att kaffet är en stor och viktig handelsvara både internationellt och i 
Sverige, finns väldigt lite skrivet om den annat än i böcker av kuriosakaraktär, 
vilket gör att det torde finnas utrymme för en studie av svenska kafferosterier. 
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1.1 Undersökningsfrågor 

Det kan diskuteras om det är möjligt att använda vedertagna generella 
riskhanteringsteorier på området inköpsrisk. Zsidisin (2003) menar att det finns 
oerhört många sätt att uppfatta termerna risk och inköpsrisk och att ingen 
enskild definition är passande vid alla tillfällen. Författarnas ambition är att 
undersöka vad risk innebär inom det valda undersökningsområdet. 
 
Den första undersökningsfrågan är av deskriptiv karaktär och behandlar vilka 
risker som är förenade med inköp av råkaffe och hur dessa hanteras på de fyra 
största kafferosterierna i Sverige. Den andra frågan behandlar möjligheten att 
utvidga vedertagna riskhanteringsteorier så att de kan användas på det valda 
undersökningsområdet. Denna fråga är främst av analytisk karaktär. Det är 
således författarnas avsikt att undersöka om det är möjligt att tillämpa generella 
riskhanteringsteorier på inköpsrisk. Intentionen är att finna en möjlighet att 
inkludera processen kring riskhantering i inköpsprocessen och att utforma en 
process som passar undersökningsområdet.  
 
Frågorna som behandlas i undersökningen är således: 
  

•  Vilka risker är förenade med inköp av råkaffe och hur hanteras inköpsrisk vid de 
svenska kafferosterierna? 

•  Hur kan generella riskhanteringsteorier appliceras på inköpsrisk och hur kan dessa 
integreras i rosteriernas inköpsprocess? 

 
 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att kartlägga risker i samband med inköp av 
råkaffe samt möjligheterna att hantera dessa. Vidare syftar uppsatsen till att pröva 
om generella riskhanteringsteorier är tillämpbara på den inköpsrisk som 
förekommer vid svenska kafferosterier och om denna riskhantering kan 
integreras i inköpsprocessen. 
 



 

4 
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2 Kaffemarknaden och fallföretagen 
För att introducera läsaren i det område som uppsatsen behandlar, ges i detta kapitel en kort 
beskrivning av den svenska kaffemarknaden och fallföretagen. 
 
Den svenska kaffebranschen delas in i två huvudsakliga marknader. Dels 
konsumentmarknaden och dels den marknad som går under beteckningen Away-
from-Home. Den senare utgörs av allt kaffe som kunden dricker utanför hemmet, 
det vill säga på restauranger, caféer etc. Denna marknad är växande då allt fler 
caféer etableras. Konsumentmarknaden står för närmare 75 % av den totala 
kaffekonsumtionen i Sverige och på denna marknad dominerar fyra kaffemärken; 
Gevalia, Löfbergs Lila, Zoégas och Classic (Svensk Kaffeinformation, 2003). 
Denna studie behandlar konsumentmarknaden och företagen bakom 
ovannämnda kaffemärken är fallföretag i studien. 
 
Gevalia, som ägs av Kraft Foods International, är Sveriges största kaffemärke 
med en marknadsandel på ca 40 %. Kraft Foods producerar även andra 
kaffemärken som Blå Mocca och Maxwell House. Dessutom har Gevalia gjort en 
satsning på att sälja kaffe av mycket hög kvalitet på postorder till kunder i USA 
som är beredda att betala för att få ett riktigt bra kaffe. Det näst största 
kaffemärket produceras av familjeägda Löfbergs Lila AB och har en 
marknadsandel på runt 17 %. Löfbergs har ett starkt fäste på hemmamarknaden i 
Värmland men har även introducerats på världsmarknaden genom IKEA:s 
Sweden shops. Zoégas Kaffe AB, som är en del av Nestlé-koncernen har en 
marknadsandel på ca 15 %. Marknadsandelen är dock betydligt större i Skåne där 
Zoégas är det dominerande märket. Classic som produceras av Arvid Nordquist 
H.A.B står för 11 % av marknaden. Övriga kaffemärken har gemensamt en 
marknadssandel som ligger under 13 %. Dock har inget av dessa rosterier en 
marknadsandel på över 2 %. Trenden under de senaste tjugo åren är att de stora 
kaffemärkena har tagit marknadsandelar medan de små har blivit uppköpta eller 
gått i konkurs. (Svensk Kaffeinformation, 2003) 
 
Det kaffe som köps av svenska rosterier håller högsta kvalitet, även om svenska 
konsumenter misshandlar kaffet enligt Giovanni Masturzo (2003-10-02). Det 
håller högsta kvalitet till dess kaffepaketet öppnas i hemmen. Han menar att 
kvaliteten försämras på grund av felaktig förvaring och tillagning så att den stora 
mängd aromämnen som fanns från början reduceras. Svenska rosterier 
importerar nästan enbart Arabicakaffe (European Coffee Report, 2002) och 
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således knappt någon Robusta, som är en något fränare och bittrare böna än 
Arabica-bönan som håller högst kvalitet (Elgklou, 1993). Brasilien exporterar 
mest råkaffe i världen och nästan hälften av det kaffet som kommer till Sverige 
kommer därifrån (European Coffee Report, 2002). I Brasilien odlas framför allt 
sorten Arabica. Brasiliansk Arabica har en neutral och pålitlig smak och används 
därför som bas för att bygga upp rosteriernas blandningar (Svensk 
Kaffeinformation, 2003). Denna typ av kaffe betecknas fortsättningsvis baskaffe. 
 
En fjärdedel av det kaffe som kommer till Sverige kommer från Colombia 
(European Coffee Report, 2002). Det colombianska kaffet som kommer till 
Sverige är ett Arabicakaffe och växer på Andernas bergssluttningar där klimatet, 
höjden över havet och jorden är mycket bra för kaffeodling (Svensk 
Kaffeinformation, 2003). När kaffet växer på hög höjd mognar de långsammare 
och då får kaffet en högre kvalitet. Det allra finaste Arabicakaffet heter ”Strictly 
High Grown” och odlas på mellan 1600 och 1800 meter över havet (Classic, 
2003). Peru är det tredje största exportlandet av råkaffe till Sverige. Därefter 
kommer Kenya och Guatemala (European Coffee Report, 2002). Bönorna från 
exempelvis Colombia, Peru och Kenya används för att krydda kaffet och ge det 
dess speciella arom (Svensk Kaffeinformation, 2003) och dessa benämns 
fortsättningsvis specialkaffe. 
 
Den svenska konsumtionen av kaffe har under 1990-talet varit svagt vikande och 
minskade med någon procentenhet varje år. Trenden bröts dock vid sekelskiftet 
och sedan dess ökar konsumtionen. Konsumtionen är inte nämnvärt 
säsongsbetonad men den går upp i samband med stora mathelger och kan 
minska under varma somrar (Svensk Kaffeinformation, 2003). Efterfrågan på 
kaffe är således förhållandevis jämnt fördelad under året och trenden är att 
konsumtionen ökar. 
 
De fyra ovannämnda rosterierna har på senare tid utvecklat flera olika kaffesorter 
för att anpassa sig till den ökade mängden kaffebryggare, smaker och krav på 
miljövänliga alternativ. Varje rosteri har tio eller fler olika sorters kaffe av samma 
märke. Det finns både gamla klassiker, som mellanrost och kokkaffe, och 
nykomlingar, som espresso och ekologiskt kaffe. (Svensk Kaffeinformation, 
2003) 
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3 Metod 
Syftet med ett metodkapitel är att förklara de val som gjorts samt vilka faktorer som påverkat 
studien under arbetets gång. I detta kapitel kommer arbetsprocessen och utvecklingen av denna, 
från valet av undersökningsområde och formulering av undersökningsfrågor till 
informationsbearbetning och analys, att beskrivas.  
 
 

3.1 Studiens bakgrund och författarnas förkunskaper 

Att denna uppsats skulle behandla råvaruinköp var klart på ett tidigt stadium, 
men vilken råvara som skulle undersökas bestämdes senare. Valet föll på råkaffe 
efter en inspirerande föreläsning om kaffe av Giovanni Masturzo från Kraft 
Foods Nordic. När undersökningsfrågorna och syftet formulerades fanns råvaran 
råkaffe med som utgångspunkt. Dessutom påverkades denna formulering av 
författarnas förförståelse av ämnet, vilket enligt Gilje och Grimen (1992) bygger 
på tidigare förvärvad kunskap och erfarenhet. De menar att de observationer en 
forskare gör alltid är intimt förknippade med dennes förväntningar. Vidare har 
författarna under studietiden formats till att anta ett visst tankesätt och dessa 
teoretiska förkunskaper kan ses som ett paradigm, enligt Kuhns (1997) 
resonemang, det vill säga att det finns ett slags ramverk, ett vetenskapligt 
paradigm, som forskaren är en del av. Författarna är medvetna om att detta 
ramverk påverkat studien av hur risk hanteras på kafferosterierna i Sverige. En 
forskare med ett annat paradigm skulle troligen ha uppmärksammat andra 
aspekter och eventuellt förbisett saker som författarna uppfattat som viktiga. 
Författarna hade initialt inga förkunskaper om den studerade branschen, vilket 
inneburit att en ansenlig mängd tid lagts på att förstå de begrepp och de rutiner 
som finns i den ganska säregna kaffevärlden. 
 
 

3.2 Studiens utformning  

För att besvara undersökningsfrågorna har studiens utgångspunkt varit befintliga 
modeller om inköp och riskhantering. Avsikten var att samla in empiriskt 
material och analysera detta utifrån befintliga teorier, vilket skulle tyda på en 
deduktiv ansats (Lundahl och Skärvad, 1999). Vid utarbetandet av den teoretiska 
referensramen upptäcktes dock en lucka i teoribildningen kring risk i samband 
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med inköp. Därför har ett försök gjorts att förfina tolkningsmönstret genom att 
kombinera olika etablerade teorier i en a priori-modell. Sedan har det insamlade 
empiriska materialet analyserats utifrån denna modell. I denna process har delar 
av modellen styrkts medan andra har modifierats. Det faktum att arbetet med 
teori och empiri har skett parallellt kan tyda på att den ansats som faktiskt 
använts är abduktion enligt Alvesson och Skjöldberg (1994).  
 

3.2.1 Fallstudie 

En fallstudie är en studie av ett avgränsat, definierat system (Merriam, 1994). 
Denna studie är avgränsad till en specifik bransch och fokuserar på de största 
aktörerna. Det kan diskuteras om en fallstudie av branschen eller fyra olika 
fallstudier har genomförts. Författarna anser dock att undersökningen av risker 
med inköp i kaffebranschen har drivits i form av en fallstudie på en bransch då 
studien avser att applicera den framarbetade a priori-modellen på 
kafferosteribranschen. Studien avser därför ett avgränsat, definierat system. Det 
empiriska materialet presenteras integrerat och för att undvika upprepningar i 
uppsatsens empiriska del. 
 
Vid en fallstudie kan forskaren vaska fram meningsfulla och holistiska fakta från 
verkliga händelser (Yin, 1994). Yin (1994) menar att det som karaktäriserar en 
fallstudie är att undersökningsfrågorna är inriktande på att besvara frågor om hur 
och varför, att forskaren inte har kontroll över utfallet samt att fokus ligger på 
nutid snarare är historisk tid. Detta stödjer att uppsatsen har en 
fallstudieutformning. 
 
Det är möjligt att kritisera fallstudien för dess begränsade omfattning. Forskning i 
liten skala har sina begränsningar men kan även ge ett påtagbart bidrag till mindre 
studerade områden (Blaxter et al, 2001). I detta fall rör det sig dessutom om en 
delfallstudie, eftersom inte hela den svenska konsumentmarknaden är 
representerad, utan endast de ca 85 % som täcks av de fyra största rosterierna. 
Valet att endast studera en bransch stöds av Pablo (1999) som menar att det kan 
finna stora skillnader mellan branscher och att det därför är lämpligt att initialt 
studera dem separat då ett relativt outforskat område undersöks.  
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3.2.2 Kvalitativ studie 

Kvalitativa undersökningar används för att förstå beteenden (Blaxter et al, 2001) 
och forskaren strävar efter att bidra till vetenskapen genom nya teorier eller 
genom att testa existerande teorier (Patton, 2002). Kvantitativa studier används 
däremot för att få fram fakta och orsakssamband (Blaxter et al, 2001). Kvalitativa 
kontra kvantitativa studier är dock oftast inte ömsesidigt uteslutande, vilket 
medför att det inte är fråga om ett val mellan de två utan snarare om var 
betoningen skall läggas (Bjereld et al, 1999). Valet att använda en kvalitativ ansats 
för studien föll sig naturligt eftersom studien rör ett relativt outforskat område, 
där författarnas förförståelse är begränsad, enligt Pattons (2002) tankegång. 
Dessutom är avsikten inte att undersöka numeriska data utan upplevda risker 
bland inköparna i branschen.  
 
Informationen i kvalitativa studier kommer främst från fältarbete där forskaren 
erhåller personliga redogörelser av det fenomen som studeras. Information kring 
upplevda risker bland inköparna har insamlats genom intervjuer med 
inköpsansvariga av råkaffe på valda företag samt studier av ett av 
respondentföretagens dokument inom studieområdet. Författarna använder 
därmed två av de tre typer av kvalitativ data som finns till hands enligt Patton 
(2002); intervjuer med öppna frågor, direkta observationer och skrivna dokument 
såsom protokoll, publikationer och korrespondens. Förvisso skulle redskap 
såsom enkäter med öppna frågor även kunna användas då kvalitativ information 
även kan uppnås på detta vis och då de är enkla att administrera. Nackdelen är 
dock att de inte ger möjlighet till uppföljning och att mer komplicerade frågor 
som kräver längre svar avskräcker respondenten. Det senare ger då ökad risk för 
bortfall (Bryman, 2002). För att få så mycket information som möjligt och för att 
slippa bortfall föll det sig naturligt att välja intervjuer istället för enkäter vid 
datainsamlingen i denna studie. 
 
 

3.3 Studiens genomförande 

Vid planerandet av studien fanns en idé om vilket tillvägagångssätt som skulle 
användas. Diverse händelser och omständigheter har sedan gjort undersökningen 
genomförandes på ett något annorlunda sätt än planerat. För att underlätta 
läsningen kommer studiens faktiska genomförande beskrivas samt vilka ändringar 
som skett från det initiala tillvägagångssättet. 
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Empiriinsamlingen inleddes med att de fyra största aktörerna på marknaden 
kontaktas. Avsikten var inledningsvis att genomföra intervjuer även med mindre 
aktörer på marknaden. Valet att koncentrera undersökningen till de största 
aktörerna på marknaden grundar sig i vår åsikt att 85 % av marknaden täcker in 
konsumentkaffemarknaden väl och delvis att de mindre aktörernas inköpsprocess 
skiljer sig markant från de större aktörernas. De använder sig av inköpsagenter 
som hanterar inköpen åt dem och därför har de inte en fullständig inköpsprocess.  
 
Kvaliteten på den information som samlas in beror till stor del på forskarens 
skicklighet och känsla. Det handlar med andra ord inte bara om att ställa frågor 
utan även om hur dessa frågor ställs (Patton, 2002). Det empiriska materialet har 
till största delen insamlats genom intervjuer. För att intervjuerna skulle ge så 
tillförlitligt resultat som möjligt har en intervjuguide utarbetats (se Bilaga 1) så att 
samtliga intervjuade får samma frågor i någorlunda liknande följd. Även om 
frågeformulären varit identiska till samtliga intervjuade har intervjuerna blivit 
väldigt olika, vilket till stor del beror på att svarsalternativen varit öppna för att ge 
större frihet till respondenten. Variationen i intervjuerna har gjort att författarna 
fått ett mer omfattande empiriskt material att arbeta med. I de fall då områden av 
intresse berörts som inte innefattades i intervjuguiden har följdfrågor ställts, 
vilket även gjordes för att få förtydliganden vid tvetydiga svar. Den intervjuform 
som tillämpats är således den som Lantz (1993) benämner halvstrukturerad 
intervju. Fördelen med denna, till skillnad från en helt öppen intervju där 
samtalet löper helt fritt, är att den ger resultat som kan jämföras. Avsikten med 
att genomföra flera intervjuer var att kunna jämföra de olika företagens 
uppfattning och hantering av inköpsrisk. Intervjuerna var inriktade på att skapa 
en förståelse för hur inköp av råkaffe görs samt hur risk upplevs av 
inköpsansvariga. 
 
Fyra intervjuer har genomförts, varav två har gjorts per telefon. Tre av 
respondenterna var inköpschefer och en var inköpsassistent. Vilken befattning 
respondenterna hade berodde helt på vem författarna först fick kontakt med. 
Telefonintervjuerna var båda ca 40 minuter långa. Den första intervjun som 
gjordes på plats tog drygt en och en halv timme och den andra en timme. Tre av 
fyra intervjuer har spelats in och respondenterna har i de fall då bandinspelning 
gjorts, givit sitt samtycke till både inspelning och till att omnämnas i uppsatsen 
med namn vilket enligt Kvale (1997) är etiska riktlinjer som en forskare bör följa. 
Då en av respondenterna föredrog en anonymisering av informationen valde 
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författarna att anonymisera materialet. Undantaget är dock information som står 
att finna på rosteriernas hemsidor och annat publicerat informationsmaterial. 
 
Ambitionen var att spela in samtliga intervjuer för att de skulle kunna återges på 
ett objektivt sätt, i enlighet Kvales (1997) resonemang. Det faktum att den fjärde 
respondenten avstod från bandinspelning berodde på en etablerad företagspolicy. 
I och med att denna intervju genomfördes på plats och att båda författarna var 
närvarande har det väsentliga i intervjun kunnat återges, trots att inspelning 
saknas. Den sammanställning som gjorts av intervjun har efter vissa korrigeringar 
blivit godkänd av respondenten. I de tre övriga intervjuerna upplevdes inte 
inspelningen eller det faktum att materialet kommer att användas i en uppsats ha 
hämmat respondenterna. Tre respondenter önskade dock att få läsa igenom det 
transkriberade materialet innan det användes i uppsatsen. Dels för att undvika 
missförstånd och dels för att få möjlighet att kontrollera att information som 
skulle kunna skada företaget inte fanns med. Då författarna inte var ute efter att 
sätta dit någon och dessutom ansåg att detta stärkte det empiriska materialets 
validitet så uppskattade de detta. Vidare ställdes i uppsatsens slutskede kortare, 
klargörande frågor till en representant för Svensk Kaffeinformation för att reda 
ut marknadsspecifika begrepp. Denna representant besitter, som pensionerad 
rostare, gedigen marknadskunskap och har därför även utsetts av Svensk 
Kaffeinformation att ansvara för uppdateringen och innehållet på dess hemsida.  
 
Lantz (1993) menar att ett av de vanligaste felen en forskare gör är att börja 
insamlingen av det empiriska materialet för tidigt. Intervjuerna förlades därför i 
halvtid av undersökningen. Hade intervjuerna lagts senare än detta skulle det med 
största sannolikhet ha blivit svårare att få tid med respondenterna på grund av 
diverse jultillställningar. Det finns ett värde i att intervjuerna inte förlades alltför 
sent då julavbrottet även skulle ha gett sämre möjlighet att återkomma till 
respondenterna med frågor om eventuella oklarheter samt att ge respondenterna 
tid att återkomma med eventuella kommentarer på de utskrivna intervjuerna. 
 
 

3.4 Bearbetning och analys 

Det finns en rad faktorer som kan ha påverkat intervjuresultaten såsom den 
period då intervjuerna genomfördes och den begränsade tid som fanns till hands. 
Vidare varierade frispråkigheten mellan intervjuerna då en respondent hade mer 
munkavel än de andra. Eftersom intervjun med en respondent var mer än 
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dubbelt så lång som de andra, har detta gjort att det empiriska materialet från 
denna är mer omfattande än från de övriga intervjuerna. Det är troligt att detta 
påverkat analysen eftersom empirikapitlet innehåller mer specifik fakta från 
denna respondent. Författarna upplever dock att det finns stora likheter i sättet 
att arbeta med inköp av råkaffe och anledningen till att den ovannämnda 
intervjun tog lång tid var att respondenten svarade mer detaljerat. De generella 
dragen överensstämmer dock. 
 
De inspelade intervjuerna har transkriberats och den icke-inspelade intervjun har 
sammanfattats skriftligt. Transkriberingen har gjorts så ordagrant som möjligt för 
att återge hela intervjun och samtliga dimensioner av den. Talspråk används dock 
inte vid citat och pauser samt språkfel har utelämnats för att underlätta 
läsvänligheten (Kvale, 1997). Vid den så kallade kodningen av data (Hartman, 
1998), strukturerades den empiriska delen efter den framarbetade a priori-
modellen för att underlätta för läsaren att följa hur den teoretiska referensramen 
och det empiriska materialet hänger samman. Författarna är dock medvetna om 
att denna strukturering kan ha haft en inverkan på materialet då en tolkning av 
materialet sker redan i detta skede. 
 
Vid anonymisering av respondenterna hade det varit möjligt att benämna dessa 
som respondent a, b, c och d. Detta hade dock inte utgjort någon anonymisering 
eftersom det vore enkelt för någon som är lite insatt i branschen att förstå vilket 
rosteri som motsvarade respektive bokstav, och just detta ville respondenten som 
önskade anonymisering undvika. Även valet av citat är gjort med hänsyn till 
respondentens önskan att inte skada företaget. De valda citaten har ansetts vara 
illustrativa och ett uppiggande tillskott som inte sätter rosterierna i dålig dager 
och vi har därför valt att skriva ut vem som citeras.  
 
Analysen grundar sig på den modell som byggts i referensramen och den 
insamlade empirin. Då referensramen är skapad på egen hand, utan några 
egentliga riktlinjer från ”kunniga” inom riskhantering eller inköp, är författarna 
medvetna om möjligheten att relevanta studier inom området kan ha missats. 
Detta måste dock inte vara av ondo då teoretiska riktlinjer kan ha en 
inskränkande effekt och möjligheten att genomföra studien utan några direktiv 
därmed gör den fri från denna typ av begränsning, i författarnas mening. 
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3.5 Generaliserbarhet och trovärdighet  

Bryman (1997) menar att det kan vara svårt för forskare som genomför en 
fallstudie att nå generaliserbarhet. Då denna studies respondenter representerar 
85 % av den svenska konsumentmarknaden för kaffe kan denna fallstudie dock 
ses som generaliserbar för just den marknad som studeras. De svar som erhållits 
har lämnats av respondenter som dagligen arbetar med området och författarna 
anser dem därför vara trovärdiga och tillförlitliga respondenter. Transkriberingen 
har skett med aktsamhet och dessutom har respondenterna delgivits det 
empiriska materialet för att möjliggöra förtydliganden. Detta talar för studiens 
trovärdighet, enligt Kvale (1997). Den modell som har utarbetats för rosterierna 
är generaliserbar för just dessa men inte med självklarhet någon annan bransch. 
Författarna avser att med förlagan till modellen för kaffemarknaden, det vill säga 
a priori-modellen, förklara hur inköpsrisk kan hanteras generellt, därmed inte sagt 
att den passar exakt in på samtliga branscher utan korrigeringar, i likhet med de 
som gjorts för modellen för de svenska rosterierna. 
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4 Teoretisk referensram 
Begrepp såsom risk och riskhantering används ofta men dess betydelse och sammanhang 
varierar. I detta kapitel beskrivs vad som avses med riskhantering i denna uppsats. 
Referensrammen inleds med ett resonemang kring inköp som följs av en diskussion kring 
riskhantering, båda utifrån etablerade teorier inom området. Med denna begreppsapparat som 
utgångspunkt kommer en modell för hantering av inköpsrisk att byggas upp. 
 

4.1 Inköp 

Inköp innefattar alla aktiviteter som ingår i arbetet med att anskaffa varor och 
tjänster till ett företag (Persson och Virum, 1998). Inköpsfunktionens roll har 
sedan slutet på 1900-talet ökat i betydelse. Redan 1983 diskuterade Kraljic 
behovet av en förändring av synen på inköpsfunktion till att bli mer strategisk, 
från inköp till ”supply management”. Anledningen till att inköpsfunktionen fått 
ökad betydelse är att andelen kostnader som utgörs utav inköpt material ökar. 
Därmed ökar även möjligheterna till att påverka företagets resultat genom 
kostnadsreducering med hjälp av en effektivare inköpsprocess och inköp av mer 
prisvärda varor och tjänster (van Weele, 2002). 
 

4.1.1 Syn på inköpsfunktionen 

Enligt van Weele (1994) kan inköpsfunktionen ses som antingen administrativ, 
kommersiell, logistisk eller strategisk av företagsledningen beroende på vad som 
köps in. Detta resonemang utvecklar van Weele (2002) till de dimensioner som 
en inköpsfunktion ska kunna behärska. Han ersätter dock det strategiska 
synsättet med den tekniska dimensionen. Den administrativa dimensionen av 
inköp innebär främst ett ansvar för att orderhantering, leveransbevakning och 
uppföljning fungerar. Den kommersiella dimensionen av inköpsavdelningen 
hanterar relationen till leverantörerna och ser till att förutsättningarna för 
leverantörskontakterna är goda. Den logistiska dimensionen säkerställer ett 
fungerande materialflöde, från leverantörerna till dess att materialet används i 
företaget, vilket inkluderar att se till att leveranstider hålls samt att övervaka 
kvaliteten på det ankomna materialet. Inköpsfunktionens tekniska dimension 
innefattar att inköparen vet vilka krav som ställs på varan för att kunna optimera 
inköpen vilket gör kvalitetskontroll och leverantörsbedömning till viktiga 
aktiviteter. (van Weele, 2002) 
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Enligt Axelsson och Laage-Hellman (1991) kan inköpsarbetet delas in i tre 
strategiska roller; rationaliserings-, utvecklings- samt strukturrollen. 
Rationaliseringsrollen innebär kostnadsreducering av såväl direkta materialkostnader, 
genom att pressa leverantörernas priser, som indirekta materialkostnader, vilket 
inkluderar kostnader för transport, ankomst och kvalitetskontroll, samt de 
operativa kostnaderna för inköpsfunktionen. Inköparen kan även reducera 
produktions-kostnaderna genom att på förhand försäkra sig om leverantörers 
kapacitet att hålla ledtider och leverera högkvalitativa produkter och då även 
undvika förseningar och produktionsstopp. Utvecklingsrollen innebär att inköparen 
ser leverantören som en utvecklingsresurs för det egna företaget och att båda 
parter kan tjäna på gemensamt engagemang i leverantörens utvecklingsarbete.  
 
Strukturrollen innebär att inköparens val av en eller flera leverantörer påverkar 
leverantörsstrukturen och leverantörsrelationerna. Om endast en leverantör väljs 
ser relationen annorlunda ut än om ett flertal materialförsörjningsalternativ 
används. Företags materialförsörjning påverkas starkt av typen av 
leverantörsrelationer, då valet av leverantör har inverkan på inköpsmarknadens 
struktur. Om exempelvis samtliga köpande företag väljer den billigaste 
leverantören i ett skede kan denne på sikt nå en monopolställning, vilket sätter 
samtliga aktörer i en beroendeställning och begränsar deras valmöjligheter. 
(Axelsson och Laage-Hellman, 1991) I enlighet med van Weeles (2002) argument 
beror inköparens möjligheter att agera i var och en av dessa roller på hur 
ledningen ser på inköpsfunktionen och vilka resurser som tilldelas denna. Han 
menar dock att de företagsledningar som bortser från inköpets strategiska 
betydelse kan få problem.  
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4.1.2 Inköpsprocessen 

 

FFiigguurr  44--11::  IInnkkööppsspprroocceesssseenn  ((uuttiiffrråånn  vvaann  WWeeeellee,,  22000022::1155  ssaammtt  fföörreelläässnniinngg,,  OOsskkaarrssssoonn,,  vvåårreenn  22000033))  

 
Inköpsprocessen kan enligt van Weele (2002) delas in i sex steg (se Figur 4-1). De 
tre första stegen i processen är av taktisk karaktär där inköparen först bör avgöra 
vilka krav som ska ställas på kvalitet, led- och leveranstider samt pris. Kraven 
utgör sedan grunden för inköpsspecifikationen på den vara eller tjänst som ska 
köpas in. Hur specifikationen utformas och vilka faktorer som väger tyngst beror 
på vad som köps in. Då den slutliga produktens kvalitet till stor del bestäms av 
råvarorna. Därför är det en kritisk faktor att säkra både råvarornas kvalitet och 
leverantörens kapacitet och förmåga att uppfylla det köpande företagets 
förväntningar. För att säkra leverantörens kapacitet kan inköpsavdelningen 
etablera något som kallas SQA (Supplier Quality Assurance) program (van Weele, 
2002), hädanefter kallat Säkran av Leverantörers Kvalitet, SLK. Avsikten med 
SLK är att problem såsom att leveranser inte uppfyller kvalitetskrav eller blir 
försenade förhindras genom en noggrann genomgång av leverantörerna. Den 
leverantör som bäst uppfyller kraven i specifikationen för varan samt företagets 
SLK väljs ut och ett avtal sluts. Att sluta avtal är ett sätt för det köpande företaget 
att reducera sin inköpsrisk förutsatt att leverantören innefattas av samma 
juridiska ramverk (Bogdan, 1996). Denna första del av processen är avgörande 
för att produktion och logistik ska fungera. Processen genomförs i samband med 
att nya varor och tjänster ska köpas in eller vid leverantörsbyte (van Weele, 2002). 
 
Den operativa delen av processen involverar beordring, leveransbevakning och 
uppföljning. Vid beordringen låter det köpande företaget leverantören veta när 
det vill nyttja det slutna avtalet. Under leveransbevakningen följs ordern upp med 
hjälp av exempelvis dröjsmålslistor, vilka listar de leveranser som ännu inte blivit 

Bestämma 
specifikation

Val av 
leverantör

Sluta avtal Beordring Leverans 
bevakning

Uppföljning 
och 
utvärdering

MATERIALFÖRSÖRJNINGINKÖP
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fullbordade, samt ankomstrapporter, vilka listar de leveranser som blivit avvisade 
i kvalitetskontrollen. I dessa fall måste det köpande företaget agera för att säkra 
produktionsflödet. Det är av denna anledning särskilt viktigt att den uppföljning 
som görs i processens sista steg återförs till den taktiska delen av 
inköpsfunktionen. Ett förbättrat taktiskt arbete kan minska den operativa 
arbetsbelastningen samt leda till kostnadsreduceringar. (van Weele, 2002) 
 

4.1.3 Kategorisering av insatsvaror 

Alla insatsvaror är inte strategiska och behöver därför inte behandlas som sådana. 
Hur stort ett företags behov av en inköpsstrategi är beror på två faktorer: 
inköpets strategiska vikt och marknadens komplexitet (Kraljic, 1983). Initialt bör 
alla insatsvaror delas in i relevanta kategorier, exempelvis produktions- och 
konsumtionsvaror, varor för reparation och underhåll samt kapital, tjänster och 
handelsvaror. För att skilja de olika typerna av varor och tjänster används 
matriser, där insatsvarorna sätts in för att identifiera specifika problem och hur 
dessa bäst kan lösas (Saunders, 1994). Kraljics (1983) inköpsportfölj har stötts 
och blötts ett flertal gånger och av denna anledning har två tolkningar valts för 
att visa värdet av att prioritera vissa varor för att kunna allokera tid och kraft och 
för att kunna agera på bästa sätt samt att en inköpsstrategi inte behöver utvecklas 
för alla insatsvaror, enligt Saunders (1994) argument. De tolkningar som valts är 
van Weeles (2002) tolkning av Kraljics (1983) inköpsportfölj (se Figur 4-2) och 
Elliott-Shircore och Steeles (1985) anskaffningspositioneringsöversikt (se Figur 
4-3). Vid första anblick ser modellerna olika ut men det kommer att tydliggöras 
att modellerna i själva verket är identiska om än med olika beteckningar. 
 
Van Weeles (2002) åsikt är att inköpsportföljen är ett intressant tillvägagångssätt 
att etablera en inköpsstrategi, även om det inte finns klara riktlinjer för hur det 
ska skall genomföras i praktiken. Han menar att inköpsportföljen är en startpunkt 
för inköpsdiversifiering. För att utveckla en inköpsportfölj analyseras 
produktlinjen utifrån två variabler: hur mycket det inköpta materialet bidrar till 
vinsten samt inköpsrisken (se Figur 4-2). Den tidigare mäts exempelvis genom 
materialkostnad, total kostnad, inköpsvolym, procentandel av totalt inköp eller 
effekt på produktkvalitet. Den senare mäts mot kortsiktig och långsiktig tillgång, 
antal leverantörer, efterfrågan bland konkurrenter, möjligheter att tillverka 
produkten själv, lagerrisker och möjligheter till substitut. Kombinationen av 
dessa variabler ger en tvådimensionell matris med fyra rutor som representerar 
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produktgrupper eller leverantörer som det köpande företaget har olika intressen i. 
(van Weele, 2002)  
 

FFiigguurr  44--22::  vvaann  WWeeeelleess  ((22000022::  114477))  ttoollkknniinngg  aavv  KKrraalljjiiccss  ((11998833))  iinnkkööppssppoorrttfföölljj..  

 
”Hävstångsprodukter” kan införskaffas från flera leverantörer och utgör en relativt 
stor del av slutproduktens kostnad. En liten förändring i pris påverkar med andra 
ord slutproduktens kostnad avsevärt. Strategiska produkter införskaffas generellt 
från en leverantör och/eller involverar produkter vars leverans inte kan 
garanteras antingen kort- eller långsiktigt. Rutinprodukter är tekniskt och 
kommersiellt sett enkla då de har låga enhetsvärden och det finns flera alternativa 
leverantörer. Flaskhalsprodukter har ett begränsat värde men den begränsade 
tillgången gör företaget sårbart. (van Weele, 2002) 
 
Enligt Elliott-Shircore och Steeles (1985) ”anskaffningspositionersingsöversikt”, 
som även den är en tolkning av Kraljics inköpsportfölj, är överlevnad ett ledord 
och de menar därför att inköp, som också bör bidra till företagets överlevnad, 
bör utvecklas från ren anskaffningsrutin till ett ansvarsområde för 
effektivitetsförbättring, i enlighet med Kraljics argument, vilka författarna tolkat i 
en egen matris (se Figur 4-3). De menar att om materialets leveranssårbarhet och 
värdepotential betraktas och en differentiering mellan strategiska och taktiska 
varor görs erhålls fyra basblock. Genom att kategorisera inköp på detta sätt blir 
det enklare att allokera resurser, skapa tillvägagångssätt samt hitta mätmetoder 
för att styra inköpsfunktionen. (Elliott-Shircore och Steele, 1985) 
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FFiigguurr  44--33::  AAnnsskkaaffffnniinnggssppoossiittiioonneerriinnggssöövveerrssiikktt  ((EElllliiootttt--SShhiirrccoorree  oocchh  SStteeeelleess  ((11998855))  ttoollkknniinngg  aavv  KKrraalljjiiccss  
iinnkkööppssppoorrttfföölljj))  

 
Strategisk – säkerhet inkluderar det material som produktionen kräver för att inte 
avstanna. Det är därför viktigt att säkra kontinuerliga leveranser och för att 
undvika att produktionen avstannar är materialets kvalitet en kritisk faktor. 
Strategisk – värde inbegriper material som är kritiska för företagets lönsamhet. De 
kräver mycket uppmärksamhet och tid och kan involvera noggranna, hårda 
förhandlingar. Taktisk – förvärv innefattar material vars inköp kan göras på rutin. 
Varorna har inte tillräckligt högt värde för att rättfärdiga att tid läggs ned på 
förhandlingar. Material som finns tillgängliga i överflöd från ett stort antal 
leverantörer återfinns i kategorin taktisk – vinst. Klassificeringen bidrar till att 
områden såsom utbud/efterfrågan, långsiktig tillgänglighet, tidshorisont, 
livscykler och konkurrenter undersöks. Detta ligger sedan till grund för en mål- 
och strategiformulering för de fyra kategorierna, vilken i sin tur är del av 
företagets strategiska plan. Modellens applicerbarhet beror enligt författarna 
bland annat på hur betydelsefullt materialet är, de existerande systemen och 
resurstillgången men de anser ändå att den kan göra inköpsfunktionens 
slentrianmässiga roll mer strategisk. (Elliott-Shircore och Steele, 1985) 
 
Elliott-Shircore och Steele (1985) basblock och van Weeles (2002) produkt-
grupper är möjliga att integrera då de bygger på samma idé men är lite 
annorlunda uppställda. Om van Weeles tolkning av Kraljic (1983) kastas om så 
att inköpsrisk hamnar på y-axeln och inverkan på det finansiella resultatet på x-
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axeln så stämmer gruppen strategiska produkter överens med strategisk-värde-
blocket. Strategisk-säkerhet och flaskhals stämmer överens liksom taktisk-vinst 
och hävstångsprodukter samt taktisk-förvärv och rutinprodukter, enligt tidigare 
beskrivna definitioner. Detta visas i Figur 4-4. 
 

FFiigguurr  44--44::  SSaammmmaannssttäällllnniinngg  aavv  ffiigguurr  44--22  ssaammtt  44--33..  

 

4.1.4 Inköpsstrategier 

Utifrån Kraljics modell har van Weele (2002) formulerat fyra grundläggande 
inköpsstrategier; partnerskap, konkurrensmässig budgivning, säkerställande av 
leveranskontinuitet samt systemkontrakt. Saunders (1994) menar att 
inköpsstrategin måste skräddarsys efter varje företags individuella förutsättningar 
och behov.  
 
Att ha partnerskap som inköpsstrategi är att föredra om de strategiska 
produkterna och hävstångsprodukterna tillsammans utgör 80 % av omsättningen 
eller mer. Om samarbetet går så långt att det blir ett partnerskap beror på 
maktbalansen mellan parterna. Denna typ av kompanjonskap leder ofta till att 
gränserna parterna emellan blir suddiga och därmed blir valet av leverantör högst 
väsentligt och en noggrann undersökning bör genomföras innan samarbetet 
påbörjas (van Weele, 2002). Enligt Saunders (1994) kan det diskuteras ifall en 
relation kan vara ett genuint partnerskap om den ena parten dominerar. Han 
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menar att det beror på hur den dominerande parten väljer att utnyttja sin position 
och till vilken grad tillit och ömsesidiga intressen råder. 
 
Vid inköp av flaskhalsprodukter bör inköparen fokusera på att säkerställa 
kontinuerliga leveranser. Denne bör samtidigt försöka reducera sitt beroende till 
leverantörer av flaskhalsprodukter genom att utveckla substitut och alternativa 
leverantörer för att minska företagets sårbarhet. Detta är dock både dyrt och 
tidskrävande. (van Weele, 2002) 
 
Både vid flaskhals- och vid strategiska produkter råder en osäkerhet om det 
kommer att finnas tillgång på de produkter som inköpsavdelningen önskar köpa 
(van Weele, 2002). Enligt MacMillan et al (1986) är en av anledningarna till att 
integrera vertikalt, genom att köpa sina leverantörer, är just att reducera 
leveransosäkerhet. I enlighet med transaktionskostnadsperspektivet (Coase, 1937) 
är det mindre kostsamt att utföra en transaktion inom en organisation än på en 
marknad om det råder hög osäkerhet och om det finns risk för opportunism. Det 
kan således vara en alternativ inköpsstrategi att köpa upp en leverantör för att 
säkra tillgången på produkter med hög inköpsrisk.  
 
För hävstångsprodukter passar konkurrensmässig budgivning eller offertanbud 
eftersom parterna är utbytbara och inga längre kontrakt eftersträvas. Inköparen 
efterstävar ett lågt pris samtidigt som en hög kvalitetsnivå och leveranskontinuitet 
bibehålls. Eftersom en minskning av inköpspriset på en hävstångsprodukt har 
stor inverkan på priset på slutprodukten är det viktigt att ständigt ompröva 
marknaden för att hitta den bästa leverantören. (van Weele, 2002) 
 
För rutinprodukter kan administrations- och logistikkostnader reduceras genom 
etablerandet av enkla rutiner i form av systemkontrakt. För inköpen av dessa 
produkter bör fasta och enkla rutiner skapas. Antalet leverantörer bör begränsas 
och förenklingar bör göras genom till exempel bra IT-system eller elektronisk 
betalning. (van Weele, 2002) 
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4.2 Risk 

Det finns en mängd definitioner på vad risk är och vad som karaktäriserar risk. 
En definition som ofta återkommer är att risk är sannolikheten för ett visst utfall. 
Enligt denna definition borde alla utfall, både bättre och sämre än förväntat 
betraktas som en risk. Empiriska studier visar dock att företagsledare endast ser 
negativa utfall som risker (March och Shapira, 1987). Hamilton (1996:12) menar 
att risk kan uttryckas som: 
 

”…en produkt av sannolikheten för och konsekvensen 
av den skada som risken kan ge upphov till.”  

 
Mitchell (1995) använder en snarlik definition och menar att risk är en 
kombination av sannolikheten för en förlust och storleken av denna förlust. Risk 
kan även delas upp i två delar: operationell och finansiell risk. Den första syftar 
på den osäkerhet som rör beslut och utfall som har med marknad, priser, 
personal, organisation, konjunktur osv. att göra. Den senare syftar på de risker 
som är förknippade med företagets kapitalstruktur. Dessa båda risker bör 
balanseras, till exempel bör företag med relativt låg operationell risk öka den 
finansiella för att öka avkastningen på det egna kapitalet (NUTEK, 1993). Dowd 
(1998) delar in de risker som företag utsätts för i sex kategorier; affärs-, 
marknads-, kredit-, likviditets-, operationell och juridisk risk. Affärsrisker är de 
risker som är specifika för den bransch företaget befinner sig i. Marknadsrisk är 
risken för förluster på grund av fluktuationer i marknadspris eller marknadskurser. 
Kreditrisk är exempelvis risken för en kundfordran blir värdelös. Likviditetsrisk 
finns då ett företags möjlighet att realisera sina tillgångar är begränsad. Till 
operationella risker räknas sådant som system- och produktionsavbrott. Juridiska 
risker inkluderar möjligheten att företaget inte kan göra kontrakt gällande om 
motparten inte uppfyller sin del (Dowd, 1998). Det kan dock konstateras att 
riskbegreppet ständigt utvecklas och att det inte finns en heltäckande definition 
för vad risk är. Den definition som författarna av denna uppsats ansluter sig till 
är att risk är sannolikheten för ett negativt utfall samt storleken på eventuell 
förlust. 
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4.3 Inköpsrisk 

Inköpsrisk definieras enligt Zsidisin och Ellram (2003) som sannolikheten för att 
en oplanerad händelse inträffar som stör ett företags möjlighet att tillgodose sina 
kunders behov och de konsekvenser som detta får för företaget. Inköpsrisker 
påverkar därmed hela försörjningskedjan. 
 

4.3.1 Källor till inköpsrisk 

Zsidisin och Ellram (2003) identifierar i sin undersökning fem källor till 
inköpsrisk; förändringar i volym och produktmix, teknologiförändringar, 
kvalitetsbrister, prisförändringar samt tillgångsbrister. Den första källan är 
förändringar i volym och produktmix som kommer från kundernas förändrade 
konsumtionsmönster (Zsidisin och Ellram, 2003). Kapacitetbegränsningar hos 
leverantören kan då bli ett problem eftersom det köpande företaget är i behov av 
snabba förändringar i volym och/eller produktmix. (Zsidisin et al, 2000) Ju längre 
avståndet är mellan leverantör och slutkund desto större är risken att slutkundens 
behov misstolkas. Dessa misstolkningar gör att lagernivåerna åker berg och 
dalbana upp och ner. Felen fortplantas och tilltar med avståndet till slutkund. 
Fenomenet kallas Bullwhip-effekten och anspelar på den vågform som 
lagernivåerna i värdekedjan rör sig i (Lee et al, 1997). 
 
Den andra källan är risken för att teknologin förändras. Om inte leverantören 
kan hålla sig uppdaterad på den senaste teknologin är det svårt för det köpande 
företaget att möta sina kunders krav på pris och kvalitet. Kvalitetsbrister är en 
tredje riskkälla. Dessa kan uppstå för att leverantören inte är medveten om vad 
som motsvarar kvalitet för det köpande företaget eller att något händer med 
godset under transport. Den fjärde källan till inköpsrisk är prisförändringar, vilka 
kan vara en följd av att marknadspriser förändras eller av att valutakurser 
fluktuerar. Vidare kan bristande tillgång på en vara ses som en riskkälla. Brister i 
tillgången kan uppstå vid transporter eller långa ledtider. (Zsidisin och Ellram, 
2003)  
 
Tidigare har Zsidisin et al (2000) identifierat ett antal andra inköpsrisker. De 
menar att eftersom icke-lönsamma företag tenderar att lämna marknaden uppstår 
inköpsrisk när en leverantör, som inköparen har en relation till, försvinner från 
marknaden och inköparen därmed måste hitta en ny, kanske okänd, leverantör. 
Av denna anledning kan leverantörers eventuella finansiella instabilitet kopplas 



[Teoretisk referensram] 

25 

till risken för brister i tillgång. Även katastrofer och olyckor, såsom bränder eller 
att ett fartyg sjunker, vilka står helt utanför de köpande företagens kontroll och 
får stora effekter på produktionen, kan kopplas till denna typ av risk. (Zsidisin et 
al, 2000) 
 

4.3.2 Hur risk uppfattas av inköpare 

Mitchell (1995) menar att det finns ett antal faktorer som påverkar hur den 
industriella inköparen uppfattar risk. Det är viktigt att betona att uppfattad risk 
inte är det samma som faktisk risk. Det bör dock beaktas att risker i många fall 
upplevs starkare av risktagaren än de i realiteten är (Mitchell, 1995). Hur risk 
uppfattas av inköparen och hur denne reagerar på risker beror på inköparens 
tidigare erfarenheter och personlighet (Cooper, 2003).  
 
En annan faktor som spelar roll för hur inköparen uppfattar risk är vilken typ av 
köp som görs (Mitchell, 1995). Newall (1977) har identifierat tre typer av köp; 
nya köp, modifierade återköp och direkta återköp. Han menar att inköparen 
uppfattar sin roll som mer riskfylld då denne tvingas göra modifierade återköp 
eftersom det finns en intern standard hos det köpande företaget att göra 
jämförelser mot. Det blir på sätt och vis mindre acceptabelt att göra misstag vid 
modifierade återköp än vid nya köp och det gör köpet mer riskfyllt för inköparen. 
En intern jämförelse är inte möjlig att göra vid nya köp och behöver inte göras 
vid direkta återköp (Newall, 1977). 
 
Om inköparen hålls personligt ansvarig för inköpen ökar dennes 
riskmedvetenhet. Ökat ansvar kan således förhindra att vissa risker tas. Vidare 
påverkas riskuppfattningen av faktorer såsom produktens karaktär, det vill säga 
dess värde, komplexitet och betydelse för produktionsprocessen, samt, 
leverantörs- och konsumentmarknadens utseende, samt hur bra det går för 
företaget för tillfället. En marknad med många leverantörer och en mängd olika 
produkter som kan utföra samma uppgifter uppfattas som mer riskfylld, även om 
den faktiska risken kanske inte är högre, då den leverantör som företaget 
använder sig av lättare kan slås ut. Marknaden uppfattas som flyktig då det finns 
en ständig omsättning av aktörer på marknaden. (Mitchell, 1995)  
 
Enligt March och Shapira (1997) uppfattar företagsledare risk som en hanterbar 
och inte en okontrollerbar faktor. Företagsledarna drar en skarp gräns mellan 
spekulation och risktagande. Spekulationen är inte möjlig att kontrollera eftersom 
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sannolikheten för ett visst utfall sätts exogent. Vid risktagande kan däremot 
skicklighet eller information minska osäkerheten (March och Shapira, 1997). 
Företagsledarna i March och Shapiras (1997) undersökning anser att de endast tar 
risker efter att de bearbetat farorna och när de är säkra på att lyckas. Hade de inte 
bearbetat farorna hade det handlat om spekulation. 
 
 

4.4 Riskhantering 

Riskhantering, det vill säga någon form av planering och motåtgärder för 
identifierade risker, är en metod att ta hand om risker (Grimvall och Lindgren, 
1995). Den har utvecklats för att effektivt kunna skydda företag mot både interna 
och externa störningar och på samma gång förbättra lönsamheten (Hamilton, 
1996) men har hittills mest tillämpats i samband med produktutveckling 
(Grimvall och Lindgren, 1995). Utvecklingen av riskhantering har bland annat 
drivits av ökad valuta- och ränteinstabilitet och utvecklingen av 
informationsteknologi (Dowd, 1998). All riskhantering bör enligt Dowd (1998) 
börja med att ledningen formulerar sin riskfilosofi, det vill säga vilka risker 
företaget kan bära, vilka risker de vill försäkra sig emot och vilka metoder som är 
acceptabla för riskhantering.  
 
Riskhanteringsarbetet följer enligt Hamilton (1996) följande cykel; riskanalys, 
policyfastställande, skyddsplansutarbetande, utveckling av försäkringsplan samt 
uppföljning. Detta kan jämföras med Sandins (1980) diskussion om 
riskhanteringen som en process, vilken han menar är väl förankrad i diskussionen 
kring en beslutsmodell vid riskhantering inom litteraturen, samt Grimvall och 
Lindgrens (1995) fem riskhanteringsteg; riskinventering, riskbestämning, 
riskvärdering, riskbehandling och riskuppföljning. Detta är i stort sett olika namn 
på samma sak och därför har författarna valt att strukturera 
riskhanteringsavsnittet enligt figuren nedan. 
 

FFiigguurr  44--55::  RRiisskkhhaanntteerriinnggsspprroocceesssseenn  ((ssaammmmaannssttäällllnniinngg  uuttiiffrråånn  SSaannddiinn,,  11998800;;  GGrriimmvvaallll  oocchh  LLiinnddggrreenn,,  11999955;;  
HHaammiillttoonnss,,  11999966))  
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4.4.1 Riskanalys och policyfastställande 

Det första steget i riskhanteringsprocessen är att identifiera risker eller 
förlustexponering (Harrington och Niehaus, 1999). I Sandins (1980) 
identifieringsfas, eller det som Grimvall och Lindgren (1995) delar upp i 
riskinventering och riskbestämning, är det de okända riskerna som skapar 
problem. Den osäkerhet som följer av dessa beror ofta på informationsbrist och 
därmed handlar riskhanteringsbeslutet mycket om vilken mängd tid och pengar 
företaget är villigt att satsa för att sluta detta informationsgap. Att söka ny 
information så länge nyttan överstiger kostnaden är lättare sagt än gjort på grund 
av svårigheten att mäta detta (Sandin, 1980). Det bör även bäras i minne att 
åtgärder som minimerar en risk kan öka en annan (Grimvall och Lindgren, 1995). 
Beslutsfattaren filtrerar och prioriterar den mängd riskfaktorer som omger 
honom baserat på tidigare erfarenheter och förväntningar, vilket påverkar hans 
varseblivning. Detta resonemang kan jämföras med inköparens uppfattning av 
risk i stycke 4.3.2. Riskidentifieringen kan underlättas genom exempelvis 
uppställning av flödesscheman av den aktuella processen. Emellertid kvarstår 
problemet att potentiella risker inte kan testas – det finns liten mening i att 
utsätta företaget för risken och utstå konsekvenserna enbart för att konstatera att 
risken var verklig. Riskidentifiering ger med andra ord sällan någon feedback 
(Sandin, 1980). 
 
Sandins (1980) riskmätning eller Grimvall och Lindgrens (1995) riskvärdering 
innebär att man försöker ange sannolikheten för att en skada inträffar, skadans 
finansiella inverkan för företaget om den inträffar och den sammanlagda 
förlusten under budgetperioden. Detta hänger samman med Mitchells (1995) och 
Hamilton (1996) definition att risk är en kombination av sannolikheten för en 
förlust och dess storlek. Problemet är att riskens sannolikhet uppskattas baserat 
på relativt subjektiva gissningar. Detsamma gäller för den finansiella 
konsekvensen eftersom det är svårt att förutse kostnaden av en konsekvens som 
man inte har någon erfarenhet av. Ett ytterligare problem är valet av mätenhet 
(Sandin, 1980). 
 
Identifiering och mätning av risker ingår i det som Hamilton (1996) kallar 
riskanalys. Den utgör grunden för en fungerande riskhantering och innebär att 
kostnaderna för konsekvenserna av identifierade risker vägs mot kostnaden för 
att skydda sig emot dem. Det finns enligt Hamilton (1996) vissa grundläggande 
sätt att genomföra en riskanalys. Dels kan checklistor användas, vilket innebär att 
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ett system utvärderas mot en fastlagd standard med hjälp av ett frågeformulär 
angående riskexponering. Problemet är att viktiga faktorer kan förbises. Vidare 
kan den s.k. delphi-tekniken användas där en grupp analyserar de risker de anser 
att organisationen utsätts för. Riskanalysens framgång påverkas därmed av hur 
väl sammansatt gruppen är samt om det finns en risk för förutfattade meningar 
och resultatmanipulation (Hamilton, 1996). Detta kan liknas vid den 
scenarioanalys som Dowd (1998) talar om där olika utfallsmöjligheter och deras 
ekonomiska inverkan undersöks. Dowd (1998) tillstår dock att metoden brister 
på att hänger på undersökarens förmåga att identifiera alla möjliga och relevanta 
utfall. Hamiltons (1996) tredje grundläggande tillvägagångssätt är förväntad 
skadekostnadsanalys. Här multipliceras den uppskattade frekvensen med den 
uppskattade sårbarhetsfaktorn samt skadeutsikten för att få fram den årliga 
förväntade skadekostnaden. Detta är tänkt att underlätta valet av en 
kostnadseffektiv åtgärd. Då faktorerna uppskattas är det dock inte säkert att 
resultatet blir rättvisande (Hamilton, 1996). 
 
Enligt Dowd (1998) har ett mått på risk i monetära termer, som visar vad 
förlusten sannolikt kan bli, eftersökts. VaR, det vill säga ”Value at Risk”, som 
används vid finansiell riskhantering är enkelt uttryckt den maximala summa som 
kan väntas gå förlorad under en viss period med ett givet konfidensintervall. Det 
är med andra ord inte den maximala förlusten som är av intresse utan den största 
sannolika förlusten. Detta gör VaR till ett nytt sätt att se på riskhantering som är 
mer användbart än den portföljteori som endast tolkar risk i termer av 
avkastningens standardavvikelse. Riskhantering har enligt Dowd (1998) 
revolutionerats i och med insikten att VaR inte bara kan användas till att 
kvantifiera marknadsrisker utan även till att mäta och hantera andra risker (Dowd, 
1998). Harrington och Niehaus (1999) menar att VaR bygger på samma koncept 
som det de kallar ”maximal, sannolik förlust”, vilket de menar kan användas för 
alla förluster i monetära termer (se exempel i bilaga 2). Det kan dock vara svårt 
att få fram den information som krävs för att göra en korrekt riskbedömning. 
Ofta används historisk data men då detta inte finns att tillgå får branschdata eller 
kvalificerade gissningar räcka (Harrington och Niehaus, 1999). 
 
När det handlar om att agera utifrån riskanalysen, förespråkar Hamilton (1996) 
etablerandet från ledningens sida av en klart definierad policy för riskhantering, 
vilken bestämmer de ramar inom vilka riskhanteringsverksamheten skall bedrivas. 
Betydelsen av en policy som gäller hela företaget ökar enligt Hamilton (1996) 
med ökad decentralisering. En riskpolicy kan exempelvis framhålla vilket ansvar 
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som följer vid tagna risker, vem som skall bära ansvaret för en realiserad risks 
konsekvenser samt vilka verktyg som är accepterade inom organisationen 
(Hamilton, 1996). En risk som fått allt större uppmärksamhet, delvis på grund av 
Leeson och Barings Bank 1 , är den associerad med finansiella transaktioner. 
Denna kan begränsas genom någon form av finanspolicy som sedan skall fungera 
som bas för hur företaget väljer att hantera de identifierade och beräknade 
riskerna (Dowd, 1998; Hamilton, 1996). 
 
För att etablera en inköpspolicy behövs en full förståelse av företagets marknad, 
dennas utveckling, vilken konkurrens företaget utsätts för, till vilken grad 
prisökningar kan överföras till kunderna etc. för att kunna avgöra vilka 
inköpsstrategier som behövs för att optimera företagets inköpsprocess. Vidare 
bör inköpspolicyn utvecklas med övriga funktioner, såsom produktion, i åtanke 
för att homogenisera det interna flödet. Dessutom bör företagets inköpspolicy 
vara inriktad på att förbättra företagets resultat, bland annat genom att föreslå 
alternativ till design, material och leverantörer för att reducera kostnaderna. (van 
Weele, 2002) 
 

4.4.2 Utarbetande av skydds- och försäkringsplan 

Få risker kan avlägsnas helt men effekten av de flesta kan åtminstone dämpas. Av 
denna anledning behövs en plan för vilka åtgärder som skall användas för att 
eliminera, förebygga och begränsa skador. Denna bör även samordna och guida 
riskhanteringen i hela företaget (Hamilton, 1996). Färre störningar leder till färre 
produktionsavbrott, vilket ger högre lönsamhet. De alternativ som enligt Sandin 
(1980) står till förfogande när risken är identifierad och mätt är att undvika risken 
genom att avstå från aktiviteten, att reducera risken genom åtgärder, att låta 
företaget ta risken eller att flytta risken på andra genom exempelvis kontrakt eller 
försäkring. Valet beror på faktorer såsom riskbenägenhet samt förmågan att bära 
risk (Sandin, 1980) och bör grundas i den av ledningen etablerade riskpolicyn 
(Dowd, 1998; Hamilton, 1996), vilket kan kopplas ihop med Mitchells (1995) 
tanke om att en strukturerad inköpsprocess reducerar den upplevda risken. 
 
                                          
1  Nick Leeson arbetade på Barings Banks dotterbolag i Singapore och handlade olovligt 
terminer och optioner till enorma summor. Totalsumman översteg kraftigt bankens kapital och 
till följd av en ogynnsam marknadsutveckling tvingades banken i februari 1995 i konkurs 
(Dowd, 1998). 
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Harrington och Niehaus (1999) summerar tre kombinerbara metoder för 
riskhantering; intern riskreducering, förlustkontroll och förlustfinansiering. För 
intern riskreducering finns två förfaringssätt; att diversifiera eller att investera i 
ytterligare information. Det första avser kort sagt att: 
 

”…inte lägga alla ägg i en korg” 
 Harrington och Niehaus, 1999:13 
 
Genom att investera i att skaffa ytterligare information ökar den ansvariges 
möjlighet att förutse potentiella förluster enklare, vilken kan dämpa variationerna. 
(Harrington och Niehaus, 1999) 
 
Genom förlustkontroll reduceras kostnaden av en eventuell förlust genom att 
minska dess frekvensmöjligheter eller storlek, exempelvis genom mindre eller 
färre partier (Harrington och Niehaus, 1999). Förlustkontroll kan genomföras 
med hjälp av de två övergripande metoder som Zsidisin och Ellram (2003) 
föreslår. Den första metoden är att påverka beteendet hos leverantörerna och det 
andra är att använda någon form av buffert. 
 
Beteendet hos leverantörerna kan styras genom att endast de leverantörer som 
uppnår vissa förutbestämda kriterier för kvalitet, kostnader och leverans används 
(Zsidisin och Ellram, 2003). Finns en certifiering av leverantörerna kan det 
köpande företaget slippa tid- och kostnadskrävande kontroller genom exempelvis 
en lista över godkända leverantörer och på detta sätt reducera inköpsrisken 
(Mitchell, 1995). Detta kan jämföras med van Weeles (2002) SKL. Beteendet kan 
även styras genom att det köpande företaget implementerar kvalitets-
säkringsprogram hos leverantörerna eller utvecklar leverantörerna. Feedback och 
erkännande är även nödvändiga förutsättningar för att leverantörer skall 
motiveras till bättre prestationer (van Weele, 2002). Enligt Zsidisins och Ellrams 
(2003) studie, använder allt fler företag sig av beteendepåverkande åtgärder för 
att förebygga risk. De företag som ägnar sig åt dessa proaktiva åtgärder är de vars 
inköp har stort värde i förhållande till företagets totala kostnader. Det finns även 
ett tydligt mönster att det främst är större företag med stora resurser som arbetar 
med att påverka leverantörernas beteende.  
 
Den andra metoden för förlustkontroll är att påverka leverantörernas beteende är 
att fokusera på resultatet genom att bygga in buffertar. En form av buffertar är 
lager. Inköpsrisken reduceras avsevärt genom säkerhetslager. Detta alternativ är 
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dock relativt dyrt, eftersom företaget binder upp kapital som inte kan användas 
till mer produktiva ändamål (Zsidisin och Ellram, 2003). Att använda sig av flera 
leverantörer är ett sätt att sprida riskerna (Puto et al, 1985), vilket också kan ses 
som en form av buffert. Ofta ses användandet av flera leverantörer som ett sätt 
att skapa en konkurrenskraftig leverantörsmarknad (Zsidisin och Ellram, 2003), 
vilket kan jämföras med inköparens strukturroll i stycke 4.1.1. Zsidisins och 
Ellrams (2003) studie visar dock att företag implementerar buffertar oavsett 
vilken uppfattning de har om inköpsriskens storlek.  
 
Förlustfinansiering involverar alla de metoder som används för att betala eller 
kompensera för förluster. Exempel på dessa är försäkringar, hedging (se bilaga 2) 
och risktransferering via kontrakt (Harrington och Niehaus, 1999). Då risk inte 
kan förebyggas helt behöver organisationen ändå få fram resurser för att hantera 
konsekvenserna av risken, vilket vanligtvis sker genom försäkringar. Även om 
riskhantering utvecklats till att idag handla om mer än försäkringar bör det göras 
klart vad som skall försäkras och inte (Hamilton, 1996). Hamilton (1996:99) 
framhåller att: 
 

 ”…en försäkring förvandlar en okontrollerad riskexponering 
 till en budgeterbar försäkringskostnad.” 

 
Ibland så kan dock försäkringar ge en falsk trygghetskänsla och därmed en 
minskad riskmedvetenhet (Hamilton, 1996). 
 
Marknadsfluktuationer ger utrymme för finansiell manipulation, vilket ger 
upphov till finansiell risk, vilket företag måste skydda sig emot. Denna åstadkoms 
med hjälp av speciella verktyg, så kallade derivat, vars idé liknar att köpa en 
försäkring. Derivat är kontrakt och finns i olika varianter såsom terminer och 
optioner. Den marknadsrisk som inkluderas i dessa är eventuella förändringar i 
kontraktets marknadsvärde (Jorion, 1996). Terminskontrakt påminner om 
traditionella avtal där det finns tvingande skyldigheter med den skillnaden att 
betalning sker vid en senare tidpunkt än själva ingåendet av avtalet (Ljungström 
och Rothfeldt, 1988). Optioner är värdefulla på grund av den flexibilitet de ger då 
de ger rätten men inte skyldigheten att köpa eller att sälja en viss mängd av en 
tillgång till ett specifikt pris, vilket skiljer den från terminen (Jorion, 1996). 
Terminer skiljer sig även från optioner då det inte sker någon betalning, förutom 
eventuell säkerhetsdeposition, vid ingående av affären vid handel med terminer. 
Faktorer som påverkar båda derivatens pris är prisrörlighet, den underliggande 



[Teoretisk referensram] 

32 

egendomens pris, lösenpris, löptid och den riskfria räntan (Ljungström och 
Rothfeldt, 1988; Jorion, 1996). 
 
Då valutakurser på senare år har varierat kraftigt har tillämpningen av derivat 
ökat inom detta område. Terminskontrakt på utländska valutor är ett löfte att 
köpa en valuta till ett fast pris vid ett framtida datum. Initialt har kontraktet ett 
värde av noll men kommer att generera vinst eller förlust beroende på hur 
valutakursen utvecklas (Jorion, 1996). Derivat används även ofta vid 
råvaruhandel där det finns ett behov av flexibilitet på grund av osäkerheten om 
väderförhållanden, hur skördarna faller ut och de prisfluktuationer som följer 
(Ljungström och Rothfeldt, 1988). Dessa derivat handlas på specialiserade 
marknader där överenskommelser görs att sälja en viss råvara till ett givet pris vid 
en given tidpunkt i framtiden. Om kontraktet inte har sålts vidare när tiden är 
inne är priset låst, oavsett hur marknaden ser ut (Dicum och Luttinger, 2002). 
Terminsaffärer kan även användas för att ”hedga” inköp (se exempel i Bilaga 2).  
 
Utarbetandet av en skydds- och försäkringsplan ger således både instruktioner 
om vad som kan och bör göras vid de tillfällen då den identifierade risken blir 
verklighet samt medför att konsekvenserna av detta inte blir ödesdigra för 
företaget. (Hamilton, 1996; Sandin, 1980; Grimvall och Lindgren, 1995) 
Genomförande av besluten, det vill säga riskhanteringsprocessens fjärde steg (se 
Figur 4-5), inträffar i de fall en risk blir verklighet och företaget måste agera 
utifrån den fastlagda skydds- och försäkringsplanen. 
 

4.4.3 Uppföljning/kontroll 

Uppföljning är ett steg som bör finnas med i riskhanteringsprocessen (Hamilton, 
1996; Sandin, 1980; Grimvall och Lindgren, 1995). En organisations handlande 
bedöms utifrån hur pass definierat önskat utfall är och vilken förståelse som finns 
för orsakerna till risker och deras inverkan. Det blir annars svårt att mäta 
riskhanteringens lönsamhet om uppnådda effekter inte med säkerhet kan 
hänföras till den vidtagna åtgärden (Sandin, 1980). Det kan då vara svårt att 
motivera utgifter för riskhantering framför andra mer resultatgenererande utgifter 
för ledningen. För att få till stånd någon form av utvärdering bör man vara klar 
över vad man vill kontrollera, hur detta skall mätas och vad som ska användas 
som mål eller standard. Detta bygger med andra ord på subjektiva bedömningar 
om vad ett tillfredsställande resultat är (Hamilton, 1996; Sandin, 1980; Grimvall 
och Lindgren, 1995). 
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Vidare är risk svårt att hantera rent kunskapsmässigt. Det behövs särskilda 
kunskaper då mer än statistik spelar roll. I flera fall är den praktiska hanteringen 
av risker bättre än vad som kan antas rent teoretiskt på förhand. Att en viss teori 
inte ger tillräcklig förklaring till allt i den motsvarande praktiken beror ofta på att 
inte ens den bästa teori som finns är fullt utvecklad för alla praktiska ändamål. 
Systemet att hantera risk är med andra ord bättre i praktiken än vad man kan anta 
med hjälp av enklare teoretiska föreställningar. (Östberg, 1993) 
 
 

4.5 Tillit 

McLain och Hackman (1999) menar att tillit är tron att en specifik aktör har 
möjlighet eller är villig att i en godtycklig situation agera i den litande personens 
intresse. Att aktören har möjligheten att agera på detta sätt bygger på att den har 
kunskap och resurser som ökar sannolikheten för ett positivt utfall. Dessutom 
måste vilja finnas hos aktören för att det ska bli ett positivt utfall. McLain och 
Hackman (1999) anser att om risk definieras som sannolikheten för ett negativt 
utfall av ett beslut är tillit uppskattningen av en aktörs möjlighet att reducera 
denna. 
 
Sako (1992) för ett resonemang, som till viss del liknar det ovan, kring att tillit 
uppkommer både från den andra aktörens kompetens och från dennes goda vilja. 
Hon har definierat tre typer av tillit; tillit till kontrakt, kompetens, och goodwill. 
Kontraktstillit bygger på ärlighet och moral. Har två företag ingått ett kontrakt 
ska detta hållas. Vikten av att ha tillit till kontrakt är ännu större då muntliga avtal 
ingås. Att ha tillit till ett företags kompetens innebär att den köpande parten har 
förväntningar på att det säljande företaget har kapacitet och kunskap att kunna 
genomföra uppgiften. För att öka tilliten till ett företags kompetens kan det 
köpande företaget investera i utveckling av denna. Goodwilltillit är det köpande 
företagets förväntningar på att det säljande företaget agerar på ett sådant sätt att 
det är i intresse för relationen mellan företagen (Sako, 1992). Viljan att fortsätta 
samarbetet avskräcker från opportunism (Powell, 2001). Det innebär att det 
säljande företaget inte kommer att agera opportunistiskt även om det ligger i 
dennes intresse att göra detta. Vid goodwilltillit finns det inga paragrafer att bryta 
mot, vilket är fallet vid kontraktstillit, och ingen professionell standard att gå 
emot vilket är fallet vid tillit till företagets kompetens. Goodwilltillit kan dock 
utvecklas genom en kontraktsrelation (Sako, 1992). Enligt McLain och Hackman 
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(1999) skiljer sig tillit från andra riskhanteringsmetoder genom att 
transaktionskostnaderna är lägre än vid exempelvis ett kontrakt. 
 

4.6 A priori-modell 

Den ovan behandlade teorin gällande inköp, inköpsrisk och riskhantering 
kommer, som tidigare nämnts, att sammanställas i en a priori-modell där van 
Weeles (2002) sex-stegs-process, indelad i inköp och materialförsörjning, används 
som utgångspunkt. Inledningsvis kommer inköpsstrategin att beskrivas då den 
valda inköpsstrategin påverkar hela inköpsprocessen.  
 

 
Figur 4-6: A priori-modell för hantering av inköpsrisk 
 

4.6.1 Inköpsstrategi 

Det är viktigt att inse att alla varor inte bör behandlas lika då de är av olika 
strategisk vikt (Kraljic, 1983). I enlighet med Kraljics inköpsportfölj bör 
insatsvarorna kategoriseras, vilket som tidigare beskrivet kan genomföras i 
enlighet med Elliott-Shircore och Steeles (1985) kategoriseringsvariabler eller  
van Weeles (2002) produktkategorier; det vill säga i strategisk produkt – 
strategisk-värde, flaskhalsprodukt – strategisk-säkerhet, hävstångsprodukt – 
taktisk-vinst eller rutinprodukt – taktisk-förvärv. Detta ligger sedan till grund för 
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inköpsstrategin (Elliott-Shircore och Steele, 1985; van Weele, 2002). De möjliga 
inköpsstrategierna är enligt van Weele (2002) partnerskap, konkurrensmässig 
budgivning, säkerställande av leveranskontinuitet samt systemkontrakt. Både 
ledningens syn på inköpsfunktionen och vald inköpsstrategi är sedan avgörande 
för hur den fortsatta inköpsprocessen ser ut. 
 

4.6.2 Bestämma specifikation  

I varuspecifikationen etableras vilka krav som ställs på kvalitet, led- och 
leveranstider samt pris på den vara som köps in (van Weele, 2002). Utifrån 
specifikationen skall sedan eventuella risker som kan påverka inköpet identifieras. 
Sannolikheten att riskidentifieringen blir rättvisande är större ju mer medveten 
inköparen är om vilka faktorer som påverkar riskuppfattningen (Mitchell, 1995) 
och det är, som Sandin (1980) understryker, mer sannolikt att relevanta risker 
identifieras om exempelvis ett flödesschema över inköpsprocessen ställs upp 
(Sandin, 1980). Det är även av denna anledning som författarna valt att ställa upp 
riskhanteringsmodellen enligt van Weeles (2002) inköpsprocess.  
 

4.6.3 Initialt riskarbete 

Det bör finnas en generell riskpolicy eller riskfilosofi för hela företaget (Hamilton, 
1996; Dowd, 1998). Valet av metod för att mäta risk, såsom checklistor, delphi-
tekniken, scenarioanalys och maximal, sannolik förlust (Hamilton, 1996; Dowd, 
1998; Harrington och Niehaus, 1999), bör grundas i denna riskfilosofi som 
företagsledningen utvecklat för att stärka homogeniteten i företagets totala 
riskhantering. Detta underlättar troligen även resursfördelningen för 
riskhantering i företaget även om mätmetoderna i mångt och mycket bygger på 
subjektiva bedömningar (Hamilton, 1996). 
 
Det andra steget i a priori-modellen innefattar de första tre delarna av 
riskhanteringsprocessen; riskanalys, policyfastställande och skydds- och 
försäkringsplan, som beskrivs i stycke 4.4. Den information som fås fram i detta 
steg i modellen ligger sedan till grund för hur risk kan hanteras av de 
inköpsansvariga i inköpsprocessens senare steg. Det är även till denna del som 
riskuppföljningen/-kontrollen återförs. 
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Inköpsrisk, det vill säga sannolikheten för att en oplanerad händelse som stör ett 
företags möjlighet att tillfredställa sina kunder inträffar och de konsekvenser som 
detta får för företaget (Zsidisin och Ellram, 2003), har fem källor; förändringar i 
volym och produktmix, teknologiförändringar, kvalitetsbrister, prisförändringar 
samt tillgångsbrister. Medvetenhet om dessa underlättar riskidentifieringen 
(Zsidisin och Ellram, 2003). Hur väl inköpsriskerna kan identifieras är direkt 
kopplat till den mängd tid och pengar som ledningen är villig att satsa (Sandin, 
1980). 
 
Vid riskanalysen är det av gagn att vara medveten om att den påverkas av 
inköparens egen uppfattning om vad risk är. Detta influeras dels av dennes 
personliga egenskaper och utbildning (Cooper, 2003), graden av personligt ansvar 
(Mitchell, 1995) samt vilken typ av köp det handlar om; nya köp, modifierade 
återköp eller direkta återköp (Newall, 1977; Mitchell, 1995). Då inköpet gäller en 
produkt som har ett högt värde, är teknisk komplex eller betydelsefull för 
produktionsprocessen förknippas den med större risk (Mitchell, 1995). 
 
En riskpolicy för inköpsfunktionen, som grundar sig i den av företagsledningen 
etablerade generella riskpolicyn, kan exempelvis etablera vilka verktyg, såsom 
finansiella instrument, som får användas och till vilken grad spekulation är tillåten 
(Hamilton, 1996). Vidare kan den uttrycka till vilken grad leverantörsutveckling 
skall användas, vilka typer av buffertar som är godtagbara (Zsidizin och Ellram, 
2003) samt hur strukturerad inköpsprocessen skall vara (Mitchells, 1995). Genom 
att begränsa det tillåtna beteendet reduceras det köpande företagets risk 
(Hamilton, 1996; Dowd, 1998). Östberg (1993) noterar dock att ju mer ett system 
för att hantera risk automatiseras desto mindre given är riskreduceringen. Det är 
av denna anledning som uppföljning och kontroll är så viktig samt att etablera 
vilket ansvar inköparen har. Policyn bör även redogöra för vilka åtgärder som får 
användas för att eliminera, eller åtminstone begränsa eventuella skador, samt 
förebyggande åtgärder för att minska sannolikheten för att en risk blir verklighet 
(Sandin, 1980; Hamilton, 1996). 
 
Utifrån inköpsriskpolicyn skall beslut fattas om på vilket sätt riskerna skall 
hanteras (Sandin, 1980; Grimvall och Lindgren, 1995; Hamilton, 1996). Detta 
görs i skydds- och försäkringsplanen. Det finns som tidigare beskrivits en rad olika 
verktyg och valet beror på riskbenägenhet och förmågan att bära risk (Sandin, 
1980). Som Östberg (1993) poängterar är den praktiska hanteringen av risk 
många gånger mer utvecklad än teorin på området och av denna anledning bör 
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de interna riskhanteringsprocesserna undersökas först då det finns mycket att lära 
av dessa. De verktyg som existerar kan, som tidigare nämnts, summeras i 
Harrington och Niehaus (1999) tre riskhanteringsmetoder; förlustkontroll, 
förlustfinansiering samt intern riskreducering. Förlustkontroll sker med hjälp av 
färre eller mindre partier (Harrington och Niehaus, 1999), vilket kan uppnås 
genom antingen nyttjande av buffertar i form av lager eller genom att påverka 
leverantörers beteende så att denne levererar mindre leveranser oftare (Zsidisin 
och Ellram, 2003). Det är dock inte möjligt att helt gardera sig från risk och då 
måste den eventuella förlusten finansieras på något vis, vilket antingen kan 
uppnås via försäkringar, risktransferering via kontrakt eller användandet av 
derivat och hedging. En försäkring är ett sätt att omvandla risken från en 
osäkerhet till en kostnad i monetära termer (Hamilton, 1996). Den tredje 
metoden, intern riskreducering, involverar diversifiering och 
informationsinvestering (Harrington och Niehaus, 1999).  
 

4.6.4 Val av leverantör 

Genom att välja rätt leverantör kan det köpande företaget reducera sin inköpsrisk. 
Vid valet av leverantör bör hänsyn tas till leverantörens kapacitet och flexibilitet 
så att förändringar i volym och produktmix eller teknologi som orsakas av 
förändrade kundpreferenser kan genomföras. Andra riskkällor som kan 
förknippas med leverantören är de kvalitetsbrister som kan uppstå beroende på 
leverantörens okunskap om företagets kvalitetskrav eller händelser under 
transport (Zsidsin och Ellram, 2003). Leverantörens finansiella stabilitet spelar 
stor roll då en eventuell konkurs kan innebära att en mängd kontrakt blir 
värdelösa, vilket även leder till brister som försenar produktionen (Zsidisin et al, 
2000). Det finns därmed en poäng med att ha många leverantörer, det vill säga att 
diversifiera, för att undvika brist. Den leverantör som väljs bör ha den kompetens 
som krävs för att utföra uppgiften, det vill säga det som specificeras i företagets 
SLK, så att en tillit till aktörens kompetens kan uppnås. Om kompetenstillit och 
goodwilltillit (Sako, 1992) finns kommer transaktionskostnaderna bli lägre 
eftersom behovet av kontroll är mindre om det köpande företaget litar på sin 
leverantör. Val av leverantör ingår därmed i den kommersiella dimensionen (van 
Weele, 2002) eftersom företaget eftersträvar att arbeta med leverantörer som har 
kompetens och kapacitet att uppfylla företagets krav.  
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4.6.5 Sluta avtal 

När ett avtal sluts är det viktigt att det köpande företaget kan lita på att avtalet 
hålls, kontraktstillit (Sako, 1992). Vid slutandet av avtalet med den valda 
leverantören måste hänsyn tas till marknads- och valutakursfluktuationer. 
Slutandet av ett avtal är ett sätt att reducera risk förutsatt att det finns en 
lagstiftning som de båda avtalande parterna rättar sig efter (Bogdan, 1996). Om 
inköparen har en klart definierad riskpolicy som sätter ramar vid slutandet av 
avtal minskar det personliga ansvaret och därmed den upplevda risken. Även den 
faktiska risken reduceras om beteenden som innebär hög risk inte är tillåtna enligt 
inköpspolicyn (Hamilton, 1996). 
 

4.6.6 Materialförsörjning 

Materialförsörjning är samlingsnamnet för van Weeles (2002) tre sista steg i 
inköpsprocessen; beordring, leveransbevakning samt uppföljning och utvärdering, 
det vill säga den operativa delen av inköpsprocessen. Denna del innefattar den 
återkommande process då det köpande företaget genomför direkta återköp från 
en redan utvald leverantör (van Weele, 2002; Newall, 1977). Behovet av att 
kontrollera och styra denna del beror på hur väl de föregående stegen, i den 
taktiska delen, genomarbetats (van Weele, 2002). Om arbetet i inköpsarbetet är 
väl genomfört och de risker som kan uppstå är bearbetade och åtgärdade 
kommer materialförsörjningen kunna göras rutinmässigt. Vid beordringen har 
vanligtvis en uppföljning skett från föregående affär och därigenom är det 
köpande företaget medvetet om ett förändringsbehov i kontraktet föreligger. Om 
detta behövs blir det istället för ett direkt återköp ett modifierat återköp och 
inköpsprocessen påbörjas från början (Newall, 1977). 
 
Därefter följer leveransbevakningen (van Weele, 2002), vilket är en 
riskreducerande åtgärd. Vid transporten förekommer en mängd risker men 
genom försäkringar och kontrakt kan riskerna kontrolleras och reduceras på 
förhand (Harrington och Niehaus, 1999). Om leveransen är i ett acceptabelt skick 
då den kommer fram går insatsvarorna antingen till lager eller till produktion. 
Om leveransen däremot inte skulle uppfylla de krav som har uppställts eller helt 
enkelt uteblir uppstår det en brist i produktionsflödet som på något sätt måste 
avhjälpas. Dels bör ansvaret för problemet etableras för att avgöra hur förlusten 
skall kompenseras och dels måste nya insatsvaror skaffas fram. Beroende på hur 
snabbt ersättningsvarorna behövs, vilken typ av vara det handlar om och om den 
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egentliga leverantören kan ersätta den felaktiga eller uteblivna lasten så kommer 
den extra kostnad detta innebär att variera (van Weele, 2002). För att motivera 
leverantörer att prestera behövs feedback och erkännande (van Weele, 2002) och 
information angående deras prestation måste även återföras till riskanalysen 
(Sandin, 1980; Grimwall och Lindgren, 1995; Hamilton, 1996) för att korrigera 
företagets SLK så avtal nästa gång sluts med en leverantör som faktiskt har 
kapacitet att tillhandahålla rätt vara till rätt pris och rätt kvalitet (van Weele, 2002). 
Leveransbevakning är därmed en del av den logistiska dimensionen, enligt van 
Weeles (2002) resonemang. 
 
När leveransen är framme och avtalet fullbordat bör det köpande företaget 
utvärdera både den inköpta varan så att den uppfyller den på förhand uppsatta 
specifikationen och hela inköpsprocessen. Önskat utfall jämförs här med faktiskt 
utfall och orsakerna till oönskat utfall bör utvärderas. På detta sätt kan lärdom 
dras inför framtida affärer. Sådana risker som tidigare inte har beaktats inkluderas 
i specifikationen på varan i framtiden (van Weele, 2002; Sandin, 1980; Grimwall 
och Lindgren, 1995; Hamilton, 1996), vilket gör det till en riskreducerande åtgärd. 
Eftersom det är det okända riskerna som utgör det största problemen (Sandin, 
1980; Grimvall och Lindgren, 1995) är det av största vikt att lära sig av tidigare 
misstag. Inköpsprocessen kan på detta sätt sägas ha en evolutionär utveckling där 
tyst kunskap genereras. 
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5 Empiri 
Den information som införskaffats genom intervjuer och skrivet material är huvudsakligen 
uppställd enligt den framarbetade modellen i stycke 4.6 för att underlätta kopplingen till teorin. 
Empirin presenteras integrerat för att undvika upprepningar samt anonymiserat på respondents 
begäran med undantag för stycke 5.1, då detta stycke inte innehåller någon känslig 
information..  
 

5.1 Organisationernas struktur och storlek 

De fyra huvudaktörerna ser rent organisatoriskt väldigt olika ut då två av dem 
ingår i större koncerner medan de övriga två är privatägda företag. Inom 
rosterierna har inköpsavdelningen ansvaret för allt som kan ske mellan 
odlingslandet och tills det är ”i huset”, det vill säga alla avtal, alla köp, alla 
börsaffärer, alla transporter och all logistik. 
 
Löfbergs Lila AB är ett familjeföretag där ägaren höll VD-posten tills för två år 
sedan. Ägandet blir enligt respondenten mer tydligt när ägarna finns med och är 
aktiva i företaget. Det faktum att det inte finns krävande aktieägare gör att 
familjen kan fatta mer långsiktiga beslut och inte bara sådana beslut som 
förbättrar närmaste kvartalsrapport för att blidka aktieägarna. Arvid Nordquist 
H.A.B., som producerar Classic, har formen av ett privatägt handelsaktiebolag 
och har så här långt nekat anbud om uppköp. 
 
Zoégas Kaffe AB och Gevalia ingår båda i större koncerner men trots detta ser 
deras inköpssituation väldigt olika ut. Inom Kraft Foods International (Gevalia) 
finns en central inköpsorganisation, vilken benämns EBG, European Buying 
Group. EBG är en stor, internationell inköpsorganisations, vilket gör den till en 
marknadskraft. I EBG ingår representanter från inköps- och kvalitetskontoren i 
Brasilien, Colombia och Singapore, från kontoret i Zug, Schweiz och från 
samtliga rosterier. Inom Kraft Foods Nordic finns två rosterier, ett i Gävle och 
ett i Glostrup, Danmark. Tillsammans bestämmer EBG:s medlemmar de 
inköpsstrategier som skall följas, det vill säga vad, hur mycket och till vilket pris 
råkaffe skall köpas. Vidare bestäms vilken strategi som skall råda för företaget på 
New York-börsen (se stycke 5.3.1 för en mer ingående förklaring). EBG ger 
sedan rekommendationer baserat på rosteriernas provsmakning samt marknads- 
och riskanalyser etc. till högre nivåer inom Kraft Foods International där 
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åtgärdsförslagen godkänns. Det är dock fortfarande rosterierna själva som 
bestämmer sin smakblandning. Inom Nestlé finns ingen liknande centralisering 
av inköpsfunktionen utan Zoégas agerar mer självständigt i likhet med Löfbergs 
och Classic. Däremot så finns fortfarande vinstkrav från koncernledningens sida. 
 
Exportörerna är inte beroende av de enskilda aktörerna på den svenska 
marknaden eftersom Sverige, trots att svenskarna dricker näst mest kaffe i 
världen per capita, enligt en respondent endast står för 2 % av 
världskonsumtionen. Det behöver dock inte alltid vara positivt att vara en stor 
aktör eftersom det kan vara svårare att köpa stora mängder kaffe av rätt kvalitet 
än att köpa lite. Att stora organisationer alltid får lägre pris är inte heller någon 
lag då även små kvantiteter kan erhållas till ett förmånligt pris. Dessutom finns 
inte de traditionella stordriftsfördelarna eftersom kaffepriset bestäms av börsen 
och det inte finns några mängdrabatter.  
 
Trots att de svenska rosterierna inte på egen hand är några viktiga aktörer på 
världsmarknaden är det ändå möjligt att leverantören ser rosteriet som en viktig 
kund då det anses vara fint att ha skandinaviska rostare som kunder då de har 
rykte om sig att alltid köpa den bästa kvaliteten och att hålla fast vid sina 
blandningar även om annat kaffe blir billigare. Anledningen till detta är att de 
skandinaviska kunderna reagerar negativt på smakförändringar. 
 
Inköpsarbetet påverkas av företagets storlek då det inte går att öka produktionen 
alltför mycket utan att organisationen måste förändras, enligt två respondenter, 
då produktionen redan nu går för fullt. Ökad produktion skulle därmed kräva fler 
arbetsdagar och då kalendern inte kan expanderas skulle skiftgång eller utökad 
kapacitet vara tänkbara alternativ. Problemet är att ökad marknadsandel kan 
innebära problem att bibehålla kvaliteten. Enligt de två respondenterna finns det 
bara en viss, begränsad mängd kvalitetskaffe på marknaden och en alltför snabb 
utveckling skulle kräva ett avkall på kvaliteten. En av respondenterna menar att 
en markant volymökning från länder där ett rosteri redan är en stor köpare skulle 
göra dem till en alltför stor marknadsfaktor. Samtidigt hävdar en annan 
respondent att det inte alls skulle vara något problem att öka volymen och 
därmed marknadsandelen utan att göra avkall på smaken. 
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5.1.1 Avsättningsmarknadens struktur 

Råkaffepriserna fluktuerar kraftigt beroende på spekulation, frost, torka, 
naturkatastrofer och politiska beslut, vilket gör att inköparen måste vara både 
kompetent och vaken. Försäljningsorganisationen låter inköpsavdelningen veta 
hur mycket de beräknar att de kommer att kunna sälja. För att producera denna 
mängd behövs ett visst antal ton av olika sorters bönor och det är 
inköpsavdelningens uppgift att se till att rätt kaffe finns på plats för produktion. 
Det är därför viktigt att inköparen är väl medveten och uppdaterad om 
möjligheterna på och kraven från avsättningsmarknaden. 
 
Kafferosteriernas kunder är relativt få eftersom en stor del av 
konsumentmarknaden styrs av Ica, Coop och Axfood. Ica började centralstyra 
sina inköp av bland annat kaffe och sedan har Coop och Axfood följt efter. 
Inköpen förhandlas för ett antal veckor framåt varje gång och vid dessa 
förhandlingar sitter kompetenta inköpare från livsmedelskedjornas sida med, 
vilka är välinformerade om dollarkursens och råvarumarknadens svängningar och 
hur detta påverkar inköpspriset på råkaffe. Det är viktigt för rosterierna att kunna 
erbjuda ett konkurrenskraftigt pris till livsmedelskedjorna för att få plats i 
handelns kampanjer som vänder sig till konsumenter som är vana vid att köpa 
kaffe till extrapris. Vidare har livsmedelskedjorna även introducerat egna 
lågprismärken vilket intensifierar konkurrensen ytterligare. Av dessa anledningar 
är det viktigt att inköparna på rosteriet har kompetens att köpa in rätt kaffe i rätt 
mängd och till rätt pris. Speciellt då en ansenlig del av de totala kostnaderna 
utgörs av kostnader för inköp av råkaffe. Det finns en risk att inköparen gör 
felaktiga inköp om denne inte kan läsa av marknaden och dess svängningar. 
Världsmarknadspriset kan plötsligt gå upp 30 % men då är det inte möjligt att 
höja priset till handeln med 30 % om inte konkurrenterna gör det samtidigt 
eftersom rosteriet då inte får delta i handelns kampanjer. Om ett rosteri inte får 
vara med i kampanjerna flera förhandlingsrundor på rad blir de tvungna att gå in 
med ett mycket lågt anbud för att inte tappa marknadskontakten helt. Fungerar 
inte inköpen påverkar det därmed företaget och dess resultat avsevärt. 
 
 

5.2 Bestämma specifikation 

Det som karaktäriserar rosteriets skicklighet är inte kunskapen att göra ett gott 
kaffe en gång, utan att göra samma goda kaffe året om. Recepten är heliga och 
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måste alltid hållas oavsett omständigheter. En respondent menar att svenska 
kaffedrickare vet hur de vill att ett kaffe ska smaka och om det skulle smaka 
annorlunda så tolkas detta alltid som något negativt även om kaffekvaliteten är 
högre. Varje rosteri har en exakt uppfattning om hur deras kaffe i slutändan skall 
smaka. Detta är noga specificerat och rosterierna kontrollerar bönornas storlek, 
utseende och framförallt smak. Om en leverantör inte kan erbjuda en tillräckligt 
hög kvalitet så får denne inte leverera. Att få den kvalitet som de svenska 
rosterierna och konsumenterna kräver kostar pengar. Inköpschefen på Classic 
betonar sambandet mellan pris och kvalitet på följande sätt: 
 

”Du ska komma ihåg en sak – du betalar för vad du får. Vill du köpa  
en kvalitet på Columbia eller Brasilien fem dollar billigare,  

kommer den också att smaka fem dollar sämre.” 
 Philippe Barreca, Inköpschef Classic 
 
Det som tar lång tid att lära sig är att provsmaka och att utveckla smakreferenser 
på råvaran. Det bygger på erfarenhet eftersom det är en levande vara. En 
inköpare måste ha upplevt ett antal olika skördar från de olika områden som 
kaffet köps ifrån för att kunna bedöma kvaliteten. Det finns totalt 80 
kaffeproducerande länder att välja mellan och vissa rosterier deklarerar till och 
med öppet ursprungslandet på det kaffesorter de köper. Denna deklaration till 
kunderna anses vara ett bevis på en hög kvalitet. Det anses dock av andra vara 
oklokt då rosteriet på så vis begränsar sina alternativ. De anser att det är bättre att 
hålla fast vid en smakkombination utan att specificera ursprungsland då detta ger 
större valfrihet, förutsatt att kaffebönan har rätt smakkaraktär. 
 
 

5.3 Initialt riskarbete 

Det finns skeenden som står helt utanför rosteriernas kontroll och det finns 
risker som kan kontrolleras genom den inköpsprocess som tillämpas. Eventuella 
konsekvenser av de risker som ligger utanför rosterierna kontroll kan dock 
dämpas, exempelvis genom olika typer av försäkringar. De intervjuade inköparna 
nämner följande risker som de mest kritiska; frost och torka, kraftiga 
dollaruppgångar, otillräcklig kvalitet, stölder, förseningar samt att inköparen 
antingen köper för dyrt eller inte köper tillräckligt mycket. 
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5.3.1 Beskrivning av upplevda och faktiska risker 

Kaffe är en föränderlig produkt. Priset för varje parti bestäms av kvalitet såväl 
som tillgång och efterfrågan och därför är det inte möjligt att tala om ett pris på 
kaffe. Det är världsmarknadspriset som styr vad kaffet kostar. Inköparna kan få 
information om vart detta pris är på väg genom specialiserade marknader och the 
International Coffee Organisations (ICO) samlade vägda genomsnitt, the 
Composite Indicator Price (ECF, 2003). Dessa kan ses som prisindikatorer. De 
specialiserade marknaderna för kaffe är de principiella börserna Coffee Terminal 
Market i London, där Robustabönan handlas, och Coffee, Sugar och Cocoa 
Exchange i New York, där Arabica är noterat (Dicum och Luttinger, 2002).  
 
Börserna fungerar som prismekanism för grundpriser vid handel av termins- och 
optionskontrakt. Kaffemarknaden är global och som på många andra börser är 
de flesta som handlar inte intresserade av råvaran utan bara av spekulation i syfte 
att tjäna pengar. På börserna sker därmed ingen fysisk handel med kaffe utan det 
är endast en handel på pappret, och därmed kan det kaffe som handlas byta ägare 
flera gånger under vägen och att ibland handlas det även med kaffe som ännu 
inte skördats. Att det finns spekulanter på börsen gör att de trender som råder, 
exempelvis en prisuppgång, förstärks. Då inköparen är direkt uppkopplad mot 
New York-börsen så att denne kan följa utvecklingen, måste inköparen idag fatta 
snabbare beslut för att inte missa ett bra tillfälle och därför ställs det högre krav 
på inköparens kompetens. 
 
Ibland köps stora kvantiteter och sedan kan det vara lugnt i veckor. Den kan bli 
så stora summor som 50-60 miljoner kr på en timme. När rosterierna handlar av 
en leverantör kommer de överens med om hur mycket mer eller mindre 
kaffepartiet är värt i förhållande till världsmarknadspriset. Denna skillnad kallas 
prisdifferential och denna fastställs i samband med att kontraktet sluts. Varje 
kaffesort har en prisdifferential, det vill säga ett pristillägg eller prisavdrag, 
beroende på ursprungsland och kvalitet. Differentialens storlek har ett inverterat 
förhållande med marknadspriset, det vill säga att ett högt marknadspris ger lägre 
differential och vice versa. Detta beror på att producenterna av ett högkvalitativt 
kaffe behöver en viss täckning av sina kostnader och behöver således en högre 
prisdifferential vid ett lågt marknadspris. När ett terminskontrakt ingås bestäms 
prisdifferentialen och tidpunkten för leverans. Ju bättre kvalitet desto högre är 
pristillägget. Exempelvis skulle ett fint kaffe kunna ha ett pristillägg på 10 
cent/skålpund och om inköparen vill prissätta kaffet, eller prisa som det kallas i 



[Empiri] 

46 

kaffebranschen, då börsen står på 100 cent får denne betala 110 cent. Om 
terminen inte prisas och marknaden skulle falla, är det enda som är fast 
kvantiteten och pristillägget och då kan man sänka råvarukostnaderna. Den bästa 
affären en inköpare kan göra är när han köper ett terminskontrakt när 
marknadspriset är högt och differentialerna är låga och priset därefter sjunker. Då 
får inköparen både låga differentialer, eftersom de ligger fast i terminskontraktet, 
och ett lågt marknadspris. 
 
Rosterierna tillämpar så kallade ”buyers call”, vilket innebär att de avgör när ett 
kontrakt ska prissättas mot börsen. De kontaktar sina leverantörer vid det tillfälle 
då de vill prissätta kaffet och då sätts det pris som vid tillfället råder på New 
York-börsen. Handeln sker således med en leverantör men priserna bestäms på 
börsen. 
 
Priset på kaffe har sjunkit kraftigt de senaste fem åren, vilket beror på att 
tillgången på kaffe är stor och konsumtionen ligger relativt konstant. 
Världskonsumtionen ligger på drygt 100 miljoner medan produktionen ligger på 
närmare 119 miljoner säckar, vilket leder till ett produktionsöverskott (ICO, 
2003). Det finns enligt en respondent närmare en årskonsumtion i lager och detta 
byggs på varje år eftersom det hela tiden produceras ett överskott. Risken för att 
kaffet ska ta slut är således relativt liten, vilket avspeglas i världsmarknadspriset. 
Att just det kaffe som rosterierna önskar finns i lager är däremot inte säkert.  
 
För tjugo år sedan gjordes de flesta inköpen via agenter men det görs inte idag. 
Inköparna försöker gå direkt till källan eller genom handelshus eller exportörer. 
Den ökade marknadstransparensen visar sig genom att den ökade informationen 
även når den lilla kaffeodlaren, vilket är en stor förändring. En respondent menar 
att rosterierna genom att erbjuda kaffeodlarna ett bättre pris ger dem en referens 
till vad kaffet bör kosta. Därigenom säljer de inte till ett underpris till större 
exportörer eller handelshus som annars drar nytta av att kaffeodlarna inte vet vad 
de kan få ut för sitt kaffe. På detta sätt garanterar rosteriet även ett framtida flöde 
av kvalitativt kaffe. Det för närvarande låga världsmarknadspriset kan dock göra 
det svårt för odlare ändå att i framtiden hålla samma kvalitet, vilket kan göra det 
svårare för rosterier att få tag i den kvalitet den svenska marknaden är van vid. På 
den globala marknaden dominerar producentländer såsom Brasilien och Vietnam. 
De producerar mycket stora kvantiteter och detta dumpar 
världsmarknadspriserna då det är den totala tillgången som påverkar priset och 
inte vilken typ av kaffe. På världsmarknaden ses Robusta av många som ett 
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substitut till Arabica vilket påverkar priset även för svenska rosterier även om de 
inte ser Robusta som ett substitut. Kan man inte producera kvalitativt producerar 
man kvantitativt. Detta har gjort att det är en obalans i produktionen i världen 
där två till tre länder bokstavligen dominerar och denna dominans är förklaringen 
till varför priserna är så låga som de är. På den globala marknaden med hård 
prispress har därför vissa små länder som producerar kvalitetskaffe fått problem 
och det finns en risk att de i framtiden kommer att utarmas. De svenska 
rosterierna arbetar för att motverka denna utveckling genom att hjälpa 
odlarkollektiv med investeringar och utbildning.  
 
De låga världsmarknadspriserna gör även att risken för att en leverantör skall gå i 
konkurs och kontrakten blir värdelösa ökar. 1989 gick 18 bolag i konkurs på lika 
många månader, vilket orsakade kaos på kaffemarknaden. De som gick i konkurs 
var inte odlarna utan de exportörer som hade köpt upp kaffe för lånade medel. 
När världsmarknadspriset sedan sjönk kraftigt kunde de inte återbetala sina 
borgenärer. 
 
Vidare sker handel med kaffe i dollar, vilket innebär att de svenska rosterierna 
utsätts för en valutarisk. Den handel som sker med europeiska handelshus skulle 
ha kunnat ske i euro om Sverige hade gått med i EMU men eftersom detta inte 
skedde fortsätter handeln i dollar. För att säkra sig mot valutarisker används 
derivat av vissa rosterier. Derivat för hantering av valutarisker anses dock vara ett 
dyrt instrument, vilket även kommer att diskuteras i 5.3.3. 
 
Merparten av invånarna i de länder som producerar kaffe är ofta fattiga och 
många av dem som arbetar med kaffe kan varken läsa eller skriva. 
Analfabetismen orsakar därmed ibland ärliga misstag och missförstånd som att 
fel sorts kaffe används. Det finns dock fall av medveten förskingring. Det har 
förekommit att någon tar ut hundra säckar av en dyr kvalitet och ersätter med 
hundra andra. Svinn kan även förekomma genom att vågen ställs in så att den 
visar 60 kilo fast säcken endast innehåller 59 kilo. Den ackumulerade skillnaden 
läggs åt sidan och säljs, ibland för över 100 dollar, vilket kan vara detsamma som 
en hel månadslön. Det är därmed de fattiga förhållandena i producentländerna 
som lockar arbetstagarna till stöld och förskingring och detta kan inte rosterierna 
förhindra utan endast försöka försäkra sig emot. 
 
Det har även förekommit mer raffinerade stölder där det funnits både cement 
och sand i containrarna. En stöld som exempelvis har skett på terminalen i 
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utskeppningslandet upptäcks inte förrän containrarna kommit fram. Anledningen 
till detta är att containrarna har exakt rätt plomber och väger exakt rätt, vilket gör 
att felet inte upptäcks med hjälp av de vågar, som kranarna i hamnarna utrustade 
med. Avviker containern från angiven vikt skeppas den inte. Kaffe är otroligt 
stöldbegärligt eftersom det rör sig om stora summor pengar och därför används 
till och med beväpnade vakter vid transport till hamnarna. 
 
Försenade leveranser orsakar också problem eftersom det uppstår brist i 
produktionen. Om råkaffet försvinner eller försenas måste nytt kaffe skaffas fram 
och detta orsakar störningar i produktionsplaneringen, speciellt då det kan ta lång 
tid att få fram nytt kaffe. 
 

”Har man tio stycken båtar som är lastade och så är det ett enda parti som det är 
otroligt bråttom med. Händer det något med de här tio båtarna är det givet att 

det är den båten som du har panik på. Det är lagen om alltings jävlighet.” 
 Douglas Jonhag, inköpschef på Zoégas 
 
Under transporten kan även olyckor ske så att kaffet förkommer eller skadas. 
Stadskupper och oroligheter kan störa inköpsprocessen så att kaffet helt enkelt 
inte kommer ur det producerande landet även om det är betalt. Rosterierna skulle 
få stora problem om statskupper skulle ske i länder ifrån vilka de får stora delar 
av sitt kaffebestånd eller om det sker i ett land med ett kaffe med väldigt specifik 
smakkaraktär.  
 
Det kan vara svårt att planera så att kaffet kommer fram vid rätt tidpunkt. 
Samtliga rosterier eftersträvar Just-In-Time (JIT). Det är dock ett JIT med större 
tidsintervall än ankomst vid produktionsstart, vilket egentligen är avsikten med 
systemet. Det är viktigt att inte ha ett för snävt intervall och att detta intervall är 
överlagt så att det finns en säkerhetsmarginal. Om en mycket låg kapitalbindning 
eftersträvas finns risken att dyrt kaffe måste köpas på spotmarknaden för att 
kunna klara produktionen. Ett utav de mindre rosterierna menar att de har två 
lager; dels ett till havs som omfattar ungefär fem, sex veckors behov, dels ett vid 
rosteriet med ett antal ton råkaffe. Detta kan dock sägas gälla för samtliga 
rosterier på den svenska marknaden. En riskbedömning måste göras beträffande 
mängden kaffe i lager. Det är dock viktigt att hålla upp lageromsättningen. Vid 
lagring av kaffe tas en marknadsrisk eftersom det kaffe som finns i lager betalts 
och priserna fluktuerar kraftigt. Om priserna sjunker har rosteriet en 
råvarukostnad som ligger över konkurrenternas. Ibland binds för mycket kapital i 
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lagret med tanke på att råvaran sjunkit ganska dramatiskt i pris på de senaste fem 
åren. Kostnaden för lagret är inte bara förlorad ränta på kapitalet som binds utan 
även hyran för lagerplats. Kapitalbindningen kan ses som ett problem i företaget 
då förståelsen för storleken på lagret inte är lika stor på alla nivåer i företaget. Det 
går emellertid inte att säga till organisationer som Ica och Coop att de får sitt 
kaffe senare och det är anledningen till att företaget lagrar mer kaffe än de 
behöver. Det är dock en återkommande diskussion, så fort ekonomin ses över.  
 
Kvaliteten på de levererade partierna kan variera. Då mycket tid och kraft läggs 
ned på att säkra kvaliteten genom preventivt arbete, vilket diskuteras i 5.4, är det 
sällan ett problem att de ankomna lasterna innehåller ett dåligt kaffe. Det kan 
dock förekomma så kallade defekter som överjästa bönor eller jordsmak. Detta 
hanteras via försäkringar, se stycke 5.3.3. Brister i kvalitet anses dock vara den 
mest kritiska riskkällan av samtliga respondenter och det är av denna anledning 
som ett omfattande resurser läggs på kvalitetssäkring. 
 

5.3.2 Inköps-/inköpsriskpolicy 

Graden av inflytande över inköpsprocessen skiljer sig åt mellan de olika 
rosterierna. Vissa behöver endast informera ledningen vid ovanligt stora inköp 
medan andra har en tydligt definierad policy för hur inköparna ska agera i olika 
situationer. De vet inom vilka ramar de skall hålla sig och har relativt höga krav 
på dokumentation på sig. De som arbetar efter en klart definierad policy anser att 
arbete ”efter boken” ger trygghet och gör det dessutom svårare att hamna i 
blåsväder.  
 
Inköparna som inte har någon dokumenterad policy diskuterar dock sin 
marknadsuppfattning med ledningen. På rosterierna är det vanligt att de som 
sitter i ledningen har gedigen fackkunskap och är väl insatta i hur marknaden 
förändras. Även om ledningen är införstådd fattas dock de operativa besluten 
ytterst av inköparna. Större tillit sätts till inköparens erfarenhet och sunda förnuft 
och samtidigt blir inköparens ansvar större. Det finns dock en policy för vilka 
kvaliteter som ska användas på samtliga rosterier, då detta specificeras av receptet. 
Det är även underförstått vilka typer av affärer som är acceptabla. Inköparnas 
huvuduppgift är att säkerställa att företaget har insatsvaror till produktion. Även 
om varje inköp av råkaffe kan ses som en form av spekulation, med tanke på 
risken för prisförändringar, får handel inte ske i spekulationssyfte. Köpen är 
endast till för att säkra produktionen. 
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5.3.3 Skyddsplan 

Det finns ett antal verktyg och metoder för inköparna att skydda sig mot de 
inköpsrisker som rosterierna utsätts för. Först och främst hjälper lång erfarenhet 
av kaffemarknaden till vid hanteringen av risker. När en inköpare har varit med 
om några kraftiga svängningar är det lättare att inte gripas av panik. Det gäller att 
ha is i magen när det exempelvis blir frost och marknadspriset stiger. Det är inte 
helt ovanligt att marknaden går upp så mycket som 100-200 %. Efter ett tag 
kommer den dock anses vara övervärderad och priserna går tillbaka igen. Frågan 
är bara när. Ett utvecklat kontaktnät kan då underlätta att fatta rätt beslut om när 
inköpen skall göras. 
 
Råkaffe handlas till största delen på termin, vilket är ett sätt att säkra det framtida 
priset. Även optioner används tidvis. Då kaffe terminssäkras vet inköparen vilken 
kvalitet som har köpts men han har ännu inte kunnat provsmaka för att se om 
kaffet motsvarar den utlovade kvaliteten. Marknadsutvecklingen bedöms genom 
historiska data såsom föregående års högsta och lägsta prisnotering samt 
genomsnitt. Inköparen har bästa möjliga förhandlingsläge då pristrenden är 
sjunkande då möjligheten är störst att pressa säljaren som då är osäker på en för 
honom positiv prisutveckling och därför lättare accepterare anbud. Vid motsatt 
förhållande är säljaren mycket tuffare eftersom han då är mer säker på att han 
kan få ett högre pris för sitt parti om han avvaktar.  
 
Så fort något köps framåt i tiden är det en osäkerhet och ett högre pris tas ut. 
Om inköparen tror att priserna stiger vill denne med stor sannolikhet köpa för 
hela nästa år till ett fast pris. Det är möjligt att fastställa priset på kaffet framåt via 
så kallade outrights2. Det kan vara terminer eller optioner och går att köpa från 
såväl exportörer som agenter och handelshus. Valet att fastställa priset beror på 
inköparens marknadstro. Då ett högre pris tas ut för kaffepriser som ligger långt 
fram i tiden väntar många med att prisa kaffet om de tror att marknadspriset 
kommer att ligga konstant eller sjunka. Om exempelvis nästkommande skörd 
förväntas bli riklig finns det ingen anledning att terminssäkra för långt, speciellt 
efter november då de normala existerande väderhinder, såsom september och 
oktobers torka, är borta. Fyra-sex månaders täckning räcker för det som 
definieras som baskaffe, exempelvis Brasilienkaffe. Valet att prisa eller inte beror 
                                          
2 Outright = köpa något på fast räkning 
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även på hur snart råkaffet behövs. Om det exempelvis behövs till veckan efter är 
det ingen idé att köpa på termin om priset inte väntas stiga mer än den extra 
kostnad det medför att säkra priset. 
 
Valutan terminssäkras vanligtvis runt tre månader framåt. Att göra det längre 
framåt är ovanligt. I de större koncernerna, där inköpssamarbetet sker centralt, 
behöver rosterierna inte bekymra sig om valutarisker då koncernen har egna 
experter som tar hand om detta, vilket skulle kunna ses som en stordriftsfördel 
för dem. Detta kan ses som positivt eftersom de som är bra på kaffe inte 
nödvändigtvis är bra på valutor. Två av de mindre rosterierna använder derivat 
för att säkra valutakurser medan en respondent däremot inte anser att 
inköpsavdelningen har expertis att hantera valutor utan tycker att det är 
tillräckligt komplicerat att hantera derivathandeln med råkaffe. På grund av de 
höga kostnaderna för att säkra sig med valutaterminer väljer detta rosteri att 
istället betala när valutakursen är gynnsam. När räntorna är låga kan de ta lite 
längre kredittider eller betala lite tidigare beroende på valutans utveckling. 
Rosteriet sätter upp en kalkylkurs vid varje köp och om de betalar till en kurs 
under kalkylkursen anser de sig ha gjort en bra affär även om valutakursen 
sjunker ännu mer dagarna efter de genomfört betalningen. De kan även välja att 
göra analyser av valutamarknaden, ibland med hjälp av banker, och terminssäkra 
den valuta som behövs. De är dock oftast inte helt valutasäkrade utan har en viss 
exponering. 
 
Kaffe kan lagras men det ändrar karaktär när det blir äldre. En åldrad kaffeböna 
som inte är lika fräsch och där tydligheten försvunnit kallas på fackspråk för torr. 
Alla rosterier försöker att i största möjliga utsträckning tillämpa JIT. Det är dock 
inte möjligt att använda sig av JIT fullt ut eftersom det finns en risk att leveranser 
kommer för sent eller uteblir. Därför behövs en viss lagernivå för att säkra 
produktionens behov. Det går inte att planera kaffeförsörjning utan en enda 
störning samtidigt som det inte går att ha lager som täcker in alla eventualiteter. 
Hittills har det aldrig hänt att produktionen på något av de fyra fallrosterierna 
stått still på grund av brist på kaffe. Säkerhetslager är ett alternativ då kvaliteten 
inte stämmer överens med det som var överenskommet och det visar sig att kaffe 
som är planerat till en viss produktion inte kan användas. På detta sätt står 
rosteriet inte utan kaffe och måste inte heller kompromissa med kvaliteten eller 
betala ett överpris på spotmarknaden. 
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Det görs medvetna val av producentländer på grund av risker. I många av de 
kaffeproducerande länderna råder politisk instabilitet. En strategi är att köpa från 
flera länder med samma smakvarianter eftersom de då sprider risken till skillnad 
från om inköpen endast skedde från ett land, vilket skulle innebära en högre 
riskexponering utifall något ofördelaktigt sker i detta land, exempelvis stadskupp 
eller handelshinder.  
 
Det finns inget etablerat nätverk rosterier emellan för att hantera brister. 
Anledningen till detta är att ett sådant samarbete skulle kunna ge utrymme för en 
variant av industrispionage. Däremot så är inköpare ofta bekanta med varandra 
och det händer därför att rosterier hjälper varandra. Inköparna på de större 
svenska rosterierna träffas även årligen. Även graden av samarbete inom större 
koncerner varierar. En respondent tror att olika länders olika mentaliteter skulle 
kunna vara ett hinder för etablerandet av ett större inköpssamarbete inom en 
koncern. Det finns dock en tro på att ett utökat samarbete, i de fall då det inte 
existerar, skulle möjliggöra erfarenhetsutbyte och mer samarbete då 
kommunikation blir lättare. Däremot tror de som inte arbetar inom en större 
inköpsorganisation att en central inköpsorganisation skulle kunna föra med sig en 
negativ effekt på vilken kvalitet som köps in. 
 

5.3.4 Försäkringsplan 

Försäkringar för internationella kaffeskeppningar bör täcka ”alla risker”, inklusive 
strejk och krigsrisker. Detta uppnås bäst genom att försäkra skeppningen enligt 
de klausuler finns specificerade i the Coffee Trade Federations kontraktsregler 
och the European Contract for Coffee. Termen ”alla risker” som omnämns i 
detta samanhang inkluderar dock inte kommersiella risker såsom förlust av 
marknader eller prisfluktuationer. Dessutom måste all eventuell risk meddelas 
försäkringsbolaget då försäkringen tecknas. (Dixon, 1991) 
 
Vilken försäkringsperiod som väljs är avgörande då endast förluster och skador 
på kaffet som skett under denna period täcks. Försäkringsperioden bör därför 
sträcka sig från då kaffet lämnar exportörens lager tills dess det anländer vid 
ankomsthamnen. Vid användande av containrar bör perioden sträcka sig från den 
tidpunkt då kaffet lastas i containern till dess det lastas ur, annars måste extra 
försäkring tas ut från ankomsthamn till dess containern lastas ur. Detta innebär 
dessutom en extra risk då innehållet inte kan undersökas och det därmed kan 
uppstå dispyter om var den eventuella skadan eller förlusten uppstod. Vid 
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förändringar av hantering eller destination måste detta meddelas 
försäkringsbolaget direkt. Om det anses oekonomiskt att försöka få tillbaka 
förlorat kaffe eller vidarebefordra kaffe som stoppats innan angiven 
ankomsthamn får den försäkrade parten försöka fordra förlusten från 
försäkringsgivaren. En sådan förlust täcks endast om kaffet övergavs skäligen. 
Försäkringen fortsätter att gälla under alla dröjsmål som är utanför den 
försäkrades kontroll, förutom försämring av kaffet under dröjsmålet. (Dixon, 
1991) 
 
Normalt läckage, normal vikt- eller volymförlust samt normalt slitage täcks inte 
medan förluster orsakade av sönderslitna säckar gör det. Förluster och skador på 
kaffet måste dessutom vara oavsiktliga. Exempelvis täcks en försändelse med 
kaffe som har skadats genom en oavsiktlig läcka under transport och därefter 
möglat. Däremot skulle kaffe som skeppats i vått tillstånd från början och som 
möglat under skeppningen inte täckas. (Dixon, 1991) 
 
Förluster och skador upptäcks oftast då lasten anländer vid sin sluthamn och då 
måste varumottagaren meddela de parter som skulle kunna vara ansvariga för 
eventuell förlust, det vill säga redare, befraktare, tull, hamnarbetare eller 
inlandsfraktare. Varumottagaren följer sedan försäkringscertifikatets instruktioner 
gällande fordransproceduren. Då säckarna är blöta och skadan har penetrerat till 
innehållet måste varumottagaren, tillsammans med försäkringsbolagets utredare, 
komma överens om en av följande handlingar; acceptera att använda säckarna 
med eller utan ersättning för värdeförlust; sälja säckarna till ursprungligt eller ett 
nedsatt pris eller förstöra delar av eller hela det skadade partiet. Om redaren 
avsäger sig ansvaret för skadan eller inte svarar omgående kan fordran bli 
överlämnad till indrivare. Fordringar avgörs enligt lagar och praxis på den 
berörda försäkringsmarknaden. Få dispyter gällande kaffeförsäkringar går dock så 
långt som till laga åtgärder. (Dixon, 1991) 
 
Även om alla laster är helt försäkrade så råder det delade meningar om 
möjligheten att få kompensation i de fall en container anländer full med sand.  
Dels hävdar en respondent att ansvarsfrågan inte är klargjord och att det i och 
med att det skett en stöld på vägen är osäkert om försäkringsbolaget har 
regressrätt 3  mot exportören. Rosteriet köper enligt leveransvillkoret ”free on 

                                          
3 Juridisk term för det fall att någon efter förvärv av annans rätt att kräva skadestånd utövar 
skadeståndsrätten genom att kräva skadevållaren (NE, 2003). 
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board”, vilket betyder att säljaren står för risken tills godset är ombord eller i 
terminalen, då även detta klassas som ombord. Exportören menar att han lämnat 
en container fullastad med kaffe och anser att felet bör vara rederiets eller 
terminalens som inte har kontroll över om någon tar containern, kör ut med den, 
fyller den med sand och sedan kör in den igen. Med andra ord råder det frågor 
om vems ansvar förlusten är. Det hävdas däremot av en annan respondent att de 
försäkringar som används alltid ersätter eventuellt förlorade partier som 
försvunnit i samband med stölder och bedrägerier. 
 
Rosteriets storlek har en inverkan då ett stort rosteri har mer intern kompetens 
och är i en bättre förhandlingsposition vid tecknandet av försäkringar då de 
försäkrar större och fler partier, vilket gör dem till en attraktiv klient. Om det blir 
ett tillfälligt stopp i flödet, till exempel om en båt sjunker, får rosterierna 
ersättning av försäkringsbolaget relativt omgående. På dagens världsmarknad 
finns ingen brist på kaffe och det är därför möjligt att få nytt. Trots detta lastas 
inte flera hundra containrar på en båt, vilket även faller sig naturligt då rosterierna 
försöker använda sig av JIT samt att antalet transporter ökat. 
 
 

5.4 Val av leverantör 

Råkaffe köps dels in direkt från ursprungsländer och dels från europeiska 
handelshus. Handelshus är företag som normalt sett inte har egen avsättning för 
sitt lager utan köper kaffe rent spekulativt. De köper, transporterar och lagrar 
kaffe som de sedan säljer till ett högre pris men lägre risk för rosteriet. För att 
reglera risk har handelshusen riskportföljer och jobbar med olika ursprungsländer 
och säljer kaffe innan de vet att de har det. Handelshus har egna kontor på plats 
och har därmed bästa tänkbara information så att de vet exakt när marknaden 
börjar röra på sig. De bedömer marknaden och säljer kontrakt på att de ska 
leverera en viss mängd, vid en viss tidpunkt till ett visst pris. I dessa fall gör de ett 
åtagande utan att de vet om de har kaffet. 
 
Det finns ungefär fem stora handelshus i Europa och andelen köp som från de 
svenska rosteriernas sida sker via dessa varierar bland rosterierna – allt från en 
femtedel till fyra femtedelar av de totala inköpen. Många rosterier använder 
handelshus då det kan finnas vissa problem med enskilda exportörer. Om det till 
exempel blir frost och priset går upp flera hundra procent händer det att vanliga 
exportörer drar sig ur överenskommelsen. Rosterierna måste då köpa nytt till det 
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nya världsmarknadspriset. Det skulle inte kunna hända med ett europeiskt 
handelshus då de inte kan frångå avtalen på samma sätt eftersom de står under 
europeisk lag, enligt en respondent. Inköp via handelshus är därmed säkrare. Om 
en exportör går i konkurs blir kontrakten värdelösa. Har rosteriet då handlat via 
ett handelshus, som tar på sig den risken, kan det klara sig utan förluster.  
 
Handel med de större handelshusen innebär även att det finns 
ersättningsmöjligheter om kaffet inte skulle kunna gå att använda. Detta ger ett 
lägre risktagande då de har andra möjligheter att styra runt bland sina partier och 
istället för att lossa kan de skicka vidare partier till rosteriet, underförstått att 
rosterierna har fått och godkänt prover, och det oanvända kaffet skickas tillbaka 
för lagring. De skeppar även kaffe utan köpare till Europa, vilket används i 
spekulativt syfte på spotmarknaden. Om världsmarknadspriset stiger kraftigt 
sitter handelshusen i en härlig position. Då har de köpt billigt kaffe som finns i 
Europa och rosterierna är utan och kan då sälja det med god vinst. 
Sammanfattningsvis handlar rosterier med handelshus då de önskar köpa ett parti 
som är för litet för att köpas direkt från en exportör eller då de har en akut brist. 
 
Då handelshusen tar ut ett högre pris handlas inte allt kaffe via dessa. Rosterierna 
kan då handla direkt med exportörer i ursprungslandet. Dessa köper in kaffe från 
olika odlare i ett land så att de har flera sorters kaffe. Om han sedan vill börja 
leverera till ett rosteri så gör han en miniatyrblandning på ca fem kilo som skickas 
som prov till rosteriet. Det är ovanligt att blandningen blir rätt första gången och 
därför skickas flera prover med begärda förändringar innan det blir tal om 
leverans. Trots att långvariga samarbeten är vanliga kräver rosterierna hela tiden 
prover på allt de köper, vilket beror på att kaffe är en jordbruksprodukt som 
varierar kvalitetsmässigt från skörd till skörd. Efter ett antal prov så har en 
godtagbar blandning uppnåtts och det är först då som kaffet blandas för att 
förhindra att exportören lagrar en oönskad sammansättning. 
 
Rosterierna kontrakterar ett varierande antal leverantörer. Mellan respondenterna 
varierar det mellan åtta och tjugofem leverantörer åt gången. Vilka leverantörer 
som används för tillfället beror på innevarande skörd. Det kan tillkomma en eller 
två nya leverantörer varje år men de stora leverantörerna finns där hela tiden. 
Processen att få bli leverantör åt ett svenskt rosteri tar lång tid, då det skickas en 
mängd prover fram och tillbaka för att säkerställa att rosteriet får den unika 
karaktär de efterfrågar. Rosterierna försöker dessutom se till att de väljer 
leverantörer som relativt säkert kommer att finnas kvar en längre tid. Dessutom 
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arbetar de med flera leverantörer i respektive land för att inte bli alltför beroende 
av en leverantör. Det är kaffekvaliteten och inte leverantörslandet som avgör i 
slutändan förutsatt att inte ursprungslandet specificeras. 
 
Vissa länder är mindre intressanta att köpa från på grund av de politiska 
oroligheterna i landet. Köps exempelvis zimbabwiskt kaffe, köps det via 
Sydafrika på grund av oroligheter i Zimbabwe. Även Colombia är ett land som 
traditionellt ses som ett problemland delvis på grund av gerillan. Trots detta 
anses det bland inköpare av kaffe att det inom landet finns en stolthet över 
produkten, hög kompetens samt att de håller sina leveranser. Dessutom finns 
ofta en felaktig bild när det gäller logistik och infrastruktur i länder som 
Colombia och Brasilien trots att det i många fall fungerar minst lika bra som i 
Sverige. Vid handel med vissa länder, däribland Kenya, måste dock handelshus 
användas, dels på grund av restriktioner i landet som kräver att remburser 4 
öppnas och dels på grund av att tredjepartslogistik måste användas och detta kan 
handelshusen hjälpa till med. Dessutom är det svårare att hantera inköpen via 
telefon och e-mail i östafrikanska länder, enligt en respondent. 
 
Rosterierna arbetar långsiktigt med sina leverantörer och använder ett antal väl 
utvalda leverantörer eftersom dessa vet precis hur och i vilken mängd de skall 
göra rosteriets blandning. Därmed tas kvalitetsrisken med i leverantörs-
bedömningen. Skulle det gälla ett väldigt speciellt kaffe så vet de även i förhand 
hur mycket som normalt finns av denna sort och hur mycket de därmed kan sälja 
på termin. Ju mer standardaktigt kaffet är desto längre fram vågar exportören 
eller handelshuset sätta sina terminer.  
 
Det finns även agenter som fungerar som mellanhänder, men de är ett utdöende 
släkte då de inte har samma tekniska utrustning som inköparna idag. Detta leder 
till att den information som de kan erbjuda redan är gammal för de större 
rosterierna. Agentfunktionen bedöms vara borta inom ett decennium.  
 
 

                                          
4 Remburs är ett förfarande inom internationellt betalningsväsen. En bank ställer på uppdrag 
av en importör ut ett betalningslöfte till förmån för en exportör i annat land. Remburslöftet är, 
om inget annat bestämts, oåterkalleligt och fungerar därmed som en betalningsgaranti (NE, 
2003-12-12). 
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5.5 Sluta avtal 

Trots att kaffe är den andra största handelsvaran i världen är det ändå en liten 
värld och alla känner till varandra i kaffevärlden. Handeln med kaffe har pågått 
under många decennier och det har växt fram en speciell typ av affärsverksamhet 
och det finns enligt samtliga intervjuade en ömsesidig respekt säljare och köpare 
emellan, en så kallad underliggande hederskodex. Denna fastställer att en part 
inte kan dra sig ur en affär, även vid en muntlig överenskommelse, utan att det 
sprider det sig snabbt i branschen och den icke-affärsmässige aktören svartlistas.  
 
Hederskodexen gör att vissa rosterier ibland upprättar muntliga avtal över telefon 
med e-mail som enda bekräftelse. Andra rosterier använder sig, trots 
hederskodexen, alltid av skriftliga kontrakt. Vanligtvis används en mall 
framarbetad av the European Coffee Federation. Vidare sker all prissättning 
skriftligen för att förebygga misstag då det handlar om relativt stora summor. Det 
är viktigt att kunna lita på att sagt pris håller och då är det även viktigt inköparen 
själv står för sitt ord och uppträder ärligt då marknaden fluktuerar till rosteriets 
egen fördel, speciellt med tanke på att kaffemarknad svänger snabbt. Det finns 
fall då exportörer medvetet har lagt sig på en lägre kvalitetsnivå än 
överenskommet och i dessa fall sägs bekantskapen upp oberoende av längden på 
det tidigare samarbetet. 
 
Längre kontrakt upprättas inte då kaffe är jordbruksprodukter som varierar med 
säsong. Däremot så har samtliga rosterier längre leverantörssamarbeten. Med 
vissa av dem har samarbete skett så långt tillbaka som 1920 eller 1930-talet. Hur 
långsiktiga leverantörssamarbetena blir beror på marknadens utseende. På en så 
pass snabbt svängande marknad som kaffets är god framförhållning viktigt men 
alltför lång framförhållning innebär ökad riskexponering, även om det även skulle 
kunna öppna upp för vinstmöjligheter. Spekulation är dock, som tidigare nämnts, 
inte tillåtet. 
 
 

5.6 Materialförsörjning 

Inköpsarbetet involverar mycket logistikarbete då det viktiga är att få en jämn 
tillförsel av kaffe till rosteriet. Vid inköp av kaffe krävs ungefär tre månader 
framförhållning från beställning till leverans för att säkerställa materialflödet. 
Längden på framförhållningen beror för de svenska rosteriernas del på ledtiden. 



[Empiri] 

58 

Det behövs ett antal veckor för att köpa och transportera kaffet i exportlandet 
för att få ut kaffet ur landet och därefter tar skeppningen ungefär en månad. 
Ledtiderna upplevs inte som särskilt långa och därmed inte som något större 
problem, speciellt inte som det exempelvis idag går långt mer än en båt i 
månaden från Brasilien, vilket var fallet för tjugo år sedan. 
 

5.6.1 Leveransbevakning 

När kaffet genom provsmakning godkänts av rosteriet för leverans och 
exportländernas myndigheter givit klartecken, skeppas det och alla dokument 
som behövs skickas med kurirförsändelse till rosteriet. Myndighetskontrollen är 
ofta omfattande och detta beror på att kaffet är en stor del av dessa länders 
inkomst och staten kontrollerar denna handel noga då det ofta finns misstankar 
om lurendrejeri. Fakturor och skeppningshandlingar görs upp och redovisas till 
myndigheterna. Det skickade kaffet är ställt till rosteriet och i dokumentationen 
finns ägandehandlingar i rosteriets namn, en så kallad ”bill of label” som är ett 
kontrakt som visar att företaget äger lasten. Efter ungefär fjorton dagar, då halva 
sjötransporten har gått, så kommer dokumentationen fram till rosteriet som då 
har fyrtioåtta timmar på sig att lösa dokumenten, vilket regleras med företagets 
bank. Ett alternativ är att betala kaffet när det ankommer till Sverige, om möjligt 
med ytterligare kredittid. För att använda sig av detta alternativ måste dock 
rosteriet använda sig av ett handelshus då exportörer sällan kan ge krediter. 
Colombianska exportörer får inte ens lämna kredit utan måste få betalt när han 
skickar över dokumenten. Etiopien och Kenya tillåter inte heller kredit utan vill 
att en remburs öppnas.  
 
Allt kaffe som kommer in provsmakas för att säkerställa kvaliteten och feedback 
ges till leverantörerna. Det är det enda sättet att veta vad som köpts och det enda 
sättet att veta att det färdigrostade kaffet håller en hög kvalitet. Rosterierna har 
ofta två inköpare som provsmakar och de måste ha bra kunskap om produkten 
för att kunna kontrollera det kaffe som köpts. Samtliga respondenter har uttryckt 
just provsmakningen som den viktigaste delen av deras arbete då det är här som 
de kvalitetssäkrar sin produkt.  
 

”Det blir ett par hundra koppar kaffe om dagen.” 
 Per Kristiansson, Inköpsassistent på Löfbergs Lila 
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5.6.2 Agerande vid oacceptabla leveranser 

Leveranser kan försenas eller utebli helt. Det händer även att rosterierna får en 
kvalitet som inte överensstämmer med det som var överenskommet. Trots att det 
inte är ett vanligt förekommande problem att leverantörer försöker lura 
rosterierna blir det ändå en kostnad för rosteriet då det oacceptabla partiet måste 
ersättas med ett parti som ofta är dyrare då det måste införskaffas snabbt. Om 
exportören inte håller den utlovade kvaliteten krävs denne på ersättning på detta 
även om det inte var dennes avsikt att luras. Denne måste dock bara ersätta det 
parti som inte kom fram och inte återanskaffningskostnaden. Är det därtill en 
liten exportör så innebär detta ett problem då denne varken har pengar eller lager 
att ersätta partiet med, vilket gör det extra riskfyllt att arbeta med mindre 
exportörer. En sådan incident kanske går att hantera enstaka gånger men inte 
flera eftersom det stör produktionsplaneringen, eftersom det tar tid och resurser 
att hitta ett ersättningsparti. 
 
Uppstår det en brist är det ett problem då det rör sig om partier som redan skulle 
ha varit i produktion. Då detta inträffar får rosterierna antingen kompromissa 
med kvaliteten eller betala ett överpris för kaffet, då de som tillhandahåller kaffe 
på spotmarknaden tar extra betalt för denna tjänst. Om bristen är akut så köps 
kaffe som finns i Europa för att kunna få hem det på bara några dagar. Då kan 
företagen vända sig till den så kallade spotmarknaden där de olika handelshusen 
handlar med råkaffe i spekulationssyfte. Om exempelvis ett skepp, där rosteriet 
hade tiotusen säckar, sjunker på vägen så uppstår ett behov på lika många säckar. 
Då det inte finns någon planering för att skepp skall sjunka är det upp till 
inköparen att lösa problemet, med hjälp av erfarenhet och kontakter, och 
kontakta handelshusen som agerar på spotmarknaden så fort som möjligt. Om 
flera rosterier hade kaffe på samma skepp så gäller det att vara extra snabb då det 
eventuellt bara finns ett visst antal säckar på spotmarknaden. Om inköparen 
väntar i hopp om ett bättre pris kan denne bli utan.  
 
Även spotmarknaden reagerar om de får reda på att ett fartyg har sjunkit och 
försöker då att så snabbt som möjligt få reda på vems last det var. Om de vet att 
rosteriet förlorat ett visst antal säckar så vet de också att de snart kommer att 
höra ifrån dem. När rosteriet sedan kontaktar dem så går givetvis priset upp. Det 
blir då ett rävspel där parterna lurar lite på varandra för att få ut så mycket 
information som möjligt om hur mycket kaffe som behövs, vad som finns på 
spotmarknaden, när kaffet måste levereras etc. för att få ett så förmånligt pris 
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som möjligt. Om inköparen har tur och handelshuset ännu inte fått reda på den 
sjunkna lasten så kan denne spara mycket pengar. En större inköpsorganisation, 
som omfattar flera rosterier, behöver sällan använda sig av spotmarknaden då de 
har andra möjligheter till samarbete. Exempelvis kan partier som egentligen var 
destinerat till ett annat europeiskt rosteri inom organisationen ställas om så att 
flödet blir jämnt runt om i gruppen. Detta håller nere råvarukostnaderna. 
 
 

5.7 Inköpsrollens och marknadens framtidsutsikter 

Inköpen är idag mer styrda och det har blivit mycket mer ryckigt. Inköparen har 
sin monitor igång hela tiden och väntar på rätt tillfälle. För tjugo år sedan köptes 
en eller två containrar kaffe varannan dag. Idag handlar det mer om spekulation 
med börser. Det kan gå två veckor utan ett enda inköp och sedan kan tiotusen 
säckar köpas inom loppet av en halvtimme. Köps tiotusen säckar så kan en dollar 
sämre eller bättre innebära att inköparen förlorar eller sparar 10 000 dollar 
beroende på när denne köper. En inköpare som lyckas köpa in råkaffe så att 
medelpriset ligger under börsens genomsnitt har gjort ett mycket bra jobb. Den 
perfekta inköparen existerar dock inte för om det fanns en sådan skulle denna 
enbart spekulera för att tjäna pengar, vilket inköpschefen på Zoégas illustrerar på 
följande vis:  
 

”Om man hade köpt allt rätt, då hade jag aldrig jobbat här. 
Då hade jag suttit i Monaco med en telefon och en databas.” 

 Douglas Jonhag, Inköpschef Zoégas 
 
Inköparna har alltid ansvar för inköpen. Om de skulle missa en stor prisnedgång 
på marknaden så är det fortfarande deras ansvar. På de fyra fallrosterier finns det 
alltid minst två anställda som har kompetensen att göra inköp så att det alltid 
finns någon där. Rollen som inköpare av råkaffe kommer i framtiden att kräva 
allt högre kompetens och förmåga att fatta snabba beslut. Eftersom trenden går 
mot att ha allt mindre lager får inköparen mindre spelutrymme och detta ökar 
kompetenskraven. 
 
Strukturmässigt anses trenden på den svenska kaffemarknaden vara allt större 
organisationer och allt färre kaffemärken. Samma trend ses även i exempelvis 
Finland där fem kafferosterier på tio år har reducerats till endast två. De 
etablerade märkena utmanas även av livsmedelskedjornas egna lågprismärken. 
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Detta gör att det inte är givet att alla de kaffemärken som finns på marknaden 
idag kommer att få samma behandling och plats i framtiden. Detta har redan 
hänt med märken såsom Cirkelkaffe och Kalas Kaffe som idag nästan bara finns 
kvar till namnet. Företagen som köpt dessa aktiverar dem inte utan producerar så 
länge som någon köper men annonserar mest på de större märkena. Färre 
märken kommer därmed med stor sannolikhet att styra och de större märkena 
kommer att bli större och starkare. Trots detta kommer det troligen alltid att 
finnas utrymme för mindre, lokala rosterier som Bergstrands och Kahls i 
Göteborg, tror en respondent. 
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6 Analys 
Den utvecklade inköpsriskhanteringsmodellen kommer i detta kapitel att anpassas till de 
svenska rosterierna. Det kommer även att föras ett resonemang kring befintliga risker och deras 
inverkan. Analysen kommer sedan att avslutas med en diskussion kring den befintliga 
värderingen av risk, vilket är en fråga som har uppkommit under arbetets gång. 
 
 

 
Figur 6-1: A priori-modell för hantering av inköpsrisk 
 
A priori-modellen skulle kunna tjäna som grundmodell i utvärderingen av en 
branschs inköpsprocess samt riskhantering inom denna i enlighet med Saunders 
(1994) argument att företags individuella förutsättningar och behov bör ligga till 
grund för dess inköpsstrategi. Dessutom är praktisk riskhantering ofta mer 
utvecklad än riskhanteringsteorin och följaktligen finns mycket att lära från 
företags interna riskhanteringsprocess (Östberg, 1993). Som tidigare nämnts har 
en bransch valts, svenska kafferosterier, enligt Pablos (1999) argument. Dess 
inköpsprocess och riskhantering skiljer sig något från ovanstående modell, vilket 
kommer att diskuteras i processens olika steg. 
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6.1 Inköpsstrategi 

Den valda inköpsstrategin ligger till grund för utseendet på inköpsprocessen och 
riskhanteringen. Många producerande företag har ett stort antal råvaror och 
insatsvaror som ingår i deras förädlade slutprodukter. Kafferosterierna är därför 
något unika eftersom de i princip bara har en insatsvara. Förvisso krävs resurser 
såsom arbetskraft och förpackningsmaterial men kaffet är i princip den enda 
råvaran som används och denna står för en stor del av företagets totala kostnader. 
Ledningen syn på inköpsfunktionen har betydelse för dess möjlighet och 
befogenhet att identifiera eventuella inköpsrisker (van Weele, 2002) samt vilka 
resurser som finns till att optimera verksamheten (Axelsson och Laage-Hellman, 
1991), det vill säga skapa en inköpsstrategi. Det är enligt författarna tydligt att 
storleken på företaget eller gruppen samt graden av samarbete har inverkan på 
företagsledningens syn på inköpsfunktionen. De mer självständiga rosterierna 
tycks ha större frihet i sitt beslutsfattande samt befogenhet att besluta om inköp 
för stora summor pengar utan att detta måste godkännas på högre nivå. 
 
För att avgöra vilken typ av strategi som ska tillämpas vid inköp kan 
insatsvarorna kategoriseras enligt Kraljics (1983) argument. Det kan tyckas att 
råkaffe borde behandlas som en insatsvara med en enhetlig inköpsstrategi. Det är 
dock möjligt att särskilja två typer av råkaffe, det så kallade baskaffet, som 
används som grund i kaffeblandningen, och specialkaffet som används för att 
skapa kaffeblandningens unika smak. Baskaffet har inte en så speciell arom och 
därmed finns det flera likvärdiga substitut, vilket gör att tillgången på 
världsmarknaden är stor. Därför kan inte inköpsrisken betraktas som hög för 
denna kategori. Baskaffet står dock för en omfattande del av rosteriernas totala 
kostnader och har därför stor inverkan på företagets finansiella resultat. Baskaffe 
kan därför klassas som taktisk-vinst eller hävstångsprodukter enligt van Weeles 
(2002) och Elliott-Shircore och Steeles (1985) tolkning av Kraljic.  
 
Även specialkaffet har en stor inverkan på rosteriernas resultat. Dessa kaffebönor 
är unika i sin smak och krävs för att kunna producera det kaffe som rosterierna 
önskar. Eftersom rosterierna är beroende av dessa bönor och dessa inte finns i 
lika stor omfattning som baskaffebönorna kan inköpsrisken betraktas som hög. 
Således kan specialkaffe klassas som strategisk-värde eller strategiska produkter 
enligt van Weeles (2002) och Elliott-Shircore och Steeles (1985) tolkning av 
Kraljic. 
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Specialkaffet har dessutom en högre prisdifferential medan baskaffet har en lägre 
eller till och med negativ differential i förhållande till världsmarknadspriset. 
Prisdifferentialen kan ses som en indikation på hur unikt kaffet är i förhållande 
till det genomsnittliga kaffet på världsmarknaden. Specialkaffet med en hög 
prisdifferential är således både dyrt och unikt vilket gör att det tydligt passar in i 
kategorin strategiska produkter. Baskaffet har lägre eller negativ prisdifferential, 
vilket gör det billigare än specialkaffet. Det har dock fortfarande stor inverkan på 
resultatet då detta handlas i större kvantiteter och därmed passar den in i 
hävstångsproduktskategorin. 
 
Enligt van Weele (2002) kräver de olika kategorierna i Kraljics matris olika 
inköpsstrategier. En hävstångsprodukt, vilket baskaffe har kategoriserats som, 
bör enligt van Weele ha en inköpsstrategi som kännetecknas av att 
konkurrensmässig budgivning eller offertanbud tillämpas eftersom parterna är 
utbytbara och inga längre kontrakt eftersträvas. Inköparen efterstävar ett lågt pris, 
en hög kvalitetsnivå och leveranskontinuitet samtidigt. Eftersom en minskning av 
inköpspriset på en hävstångsprodukt har stor inverkan på priset på slutprodukten 
är det viktigt att ständigt ompröva marknaden för att hitta den bästa leverantören. 
Detta stämmer väl överens med den rådande inköpsstrategin för baskaffe.  
 
När det gäller strategiska produkter, vilket specialkaffe kategoriserats som, är 
partnerskap att föredra som inköpsstrategi, eftersom dessa produkter utgör en 
stor del av omsättningen och en omfattande inköpsrisk. Med andra ord borde 
rosterierna enligt teorin bygga partnerskap med leverantörer av specialkaffe eller 
integrera vertikalt, det vill säga köpa upp leverantörer. För strategiska produkter 
råder det osäkerhet om tillgången på produkten (van Weele, 2002), vilket är en av 
anledningarna till vertikal integration (MacMillan et al, 1986). Detta är dock inget 
alternativ i kaffevärlden då en vertikal integration snarare skulle öka den risk som 
rosteriet utsätts för. Om rosteriet köper odlingar måste de köpa ett stort antal 
odlingar för att kunna få alla de olika bönor som används i varje blandning. Blir 
det exempelvis frost och skörden förstörs så måste rosteriet trots de egenägda 
odlingarna ändå ge sig ut på marknaden för att säkra sin produktion. Sämre 
kvalitet som en följd av väder innebär risker som idag bärs av kaffeodlarna och 
genom att genom en vertikal integration skulle dessa risker läggas inom rosteriet. 
Därmed säkras inte ett råvaruflöde, vilket är avsikten med vertikal integration 
(MacMillan et al, 1986), utan istället inkluderas den osäkerhet som finns på 
kaffemarknaden. Om rosterierna endast använde sig av en sorts böna hade det 
kanske funnits en poäng i vertikal integration av kaffeodlare. Det skulle kunna 
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vara idé att integrera exportörer i ursprungsländerna vertikalt. De svenska 
rosterierna är dock för små för att detta ska kunna bli lönsamt. Att inte den stora 
europeiska centraliserade inköpsorganisationen har valt att ha egna odlingar utan 
väljer att köpa på marknaden skulle kunna ses som ett empiriskt bevis på 
svårigheten att integrera vertikalt på kaffemarknaden. Partnerskap är således inte 
ett alternativ för specialkaffet. Istället används samma inköpsstrategi för 
specialkaffet som för baskaffet, nämligen konkurrensmässig budgivning. Det 
faktum att rosterierna därmed går emot etablerad inköpsteori vid valet av 
inköpsstrategi menar författarna beror på att det inte går att säkra materialflödet 
genom en etablerad relation, vilket vanligtvis är fallet.  
 
Även om det inte finns något egentligt partnerskap på kaffemarknaden ägnar sig 
rosterierna åt att stötta och utveckla kaffeodlare och exportörer. På detta vis 
antar inköpsfunktionen en utvecklingsroll (Axelsson och Laage-Hellman, 1991). 
Med tanke på de fallande världsmarknadspriserna finns det en risk att råkaffe av 
hög kvalitet inte kommer att odlas i lika stor utsträckning, då detta inte är 
lönsamt. Genom att utveckla sina leverantörer kan rosterierna säkra sin framtida 
försörjning av den kvalitet på råkaffe som de önskar.  
 
 

6.2 Bestämma specifikation 

En av de stora skillnaderna från en generell inköpsprocess är att de befintliga 
produkterna inte utvecklas. Recepten och smakkombinationen är heliga och kan 
inte ändras. Visserligen introduceras nya sorter, såsom espressokaffe, beroende 
på avsättningsmarknadens önskningar, men kraven på den kvalitet som 
blandningarna baseras på ändras inte. Detta gör att specifikationen för en viss 
kaffesort ligger fast och inte påverkas av förändringar i omvärlden. Att 
specifikationen ligger fast skiljer sig från de flesta andra inköpsprocesser där den 
utvecklas i takt med produktutvecklingen. Eftersom det är smaken som ligger 
fast och råvarorna ständigt förändras blir inköparens roll avgörande. De övriga 
krav som van Weele (2002) anser bör ingå i specifikationen, det vill säga led- och 
leveranstider samt pris ingår däremot inte i det som på rosterierna kan benämnas 
specifikation. Dessa ingår istället i företagets SKL. I specifikationen ingår endast 
receptet eller smakkombinationen och de kvalitetskrav som krävs för att uppnå 
ett lika gott kaffe varje gång det rostas. För att kunna ställa upp denna 
specifikation används inköpsfunktionens tekniska dimension (van Weele, 2002). 
Det krävs omfattande erfarenhet och kompetens både för att kunna skapa 
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specifikationer och för att kunna kontrollera om det levererade kaffet uppfyller 
de uppsatta specifikationerna. Denna tekniska kompetens har inköparen tillägnat 
sig under flera års provsmakning och antalet personer som behärskar detta 
hantverk är relativt begränsat. 
 
 

6.3 Initialt riskarbete 

En enhetlig hantering av risker inom hela företaget är viktig för att harmonisera 
flödet i företaget, det vill säga samordna inköp med produktion och försäljning 
etc. En generell riskpolicy behövs för att det initiala riskarbete som bör ske inom 
respektive avdelning skall genomföras på ett enhetligt sätt (Hamilton, 1996; 
Dowd, 1998). Bland svenska rosterier är detta ett behov som är uppfyllt i 
varierande utsträckning. Av respondenterna var det två som klart uttryckte 
existensen av en generell riskpolicy. I dessa var det klart uttryckt vad inköparen 
hålls ansvarig för samt vilka verktyg för riskhantering som är accepterade, i 
enlighet med Hamiltons (1996) rekommendationer. En generell riskpolicy kan 
underlätta fördelningen av riskhanteringsbudgeten (Hamilton, 1996) och det är 
möjligt att de rosterier som inte har en lika klart uttryckt generell riskpolicy i 
dagsläget får en mindre andel alternativt en för stor andel av denna än de, rent 
strategiskt, borde få tillgång till. Frågan är dock hur generell riskpolicyn på 
rosterierna verkligen är. Att det är klart definierat för inköp vad de hålls ansvariga 
för samt vilka riskhanteringsverktyg som är acceptabla betyder inte att det är lika 
klart definierat för övriga avdelningar. Detta är då i strid med den harmonisering 
som en generell riskpolicy avser att skapa. 
 
I det initiala riskarbetet spelar den individuelle inköparens personliga erfarenhet 
och kompetens roll, vilket är i enlighet med Coopers (2003) resonemang. 
Speciellt då risken att inköparen antingen köper för dyrt eller inte köper 
tillräckligt mycket har nämnts som en framträdande risk. På den svenska 
kaffemarknaden bygger hanteringen till stor del på erfarenhet och av denna 
anledning måste de anställda ha arbetat med inköp ett bra tag innan de får ansvar 
för det. När inköpare har varit med om några kraftiga svängningar hanterar de 
dessa mer metodiskt. Vid riskidentifieringen är det inköparens uppfattning av 
riskerna som avgör om dessa kommer att uppmärksammas. Detta påverkas även 
av graden av personligt ansvar (Mitchell, 1995). Vidare är hur skydds- och 
försäkringsplanen utarbetas sammanlänkat med inköparens riskbenägenhet och 
inköpsfunktionens förmåga att bära risk. Dessutom underlättar kontakter med 
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välinformerade aktörer inköparens arbete då denne därigenom får information 
tidigt och således kan minimera konsekvenserna av riskerna. 
 

6.3.1 Riskanalys 

Medvetenhet om de fem källorna till inköpsrisk, det vill säga kvalitetsbrister, 
förändringar i volym- och produktmix, teknologi- och prisförändringar samt 
tillgångsbrister, underlättar riskidentifieringen (Zsidisin och Ellram, 2003; 
Mitchell, 1995). 
 
Att få tag i rätt kvalitet är allra viktigast för rosterierna på den svenska 
kaffemarknaden och därför är brister i kvalitet något som inköpsavdelningen 
måste kunna hantera. Dessa uppstår då det ankomna kaffet inte stämmer överens 
kvalitetsmässigt med det som avtalats. Det kan dels bero på att kaffet förstörts 
under transporten, exempelvis kan kaffesäckarna ha angripits av skadedjur eller 
fukt, dels bero på att leverantören medvetet sänder en lägre kvalitet. Denna risk 
reduceras genom flera kontroller längs med transporten, både innan det skeppas, 
när det ankommer i hamn och då det till sist ankommer till rosteriet (se avsnitt 
6.6.2).   
 
Förändringar i produktmix är inget problem vid inköp av råkaffe då de olika 
bönorna i varje blandning köps in av olika leverantörer. Däremot påverkar 
förändringar i volym inköpen och därför är det viktigt att kommunikationen 
mellan inköp och försäljning fungerar då ökad eller minskad försäljning annars 
kan generera brister eller överlager i produktionen. Med tanke på att 
konsumenternas efterfrågan är stabil och avståndet till slutkonsumenten är 
relativt kort borde inte risken för Bullwhip-effekten (Lee et al, 1997) vara så stor. 
Det faktum att försäljningen är beroende av att få plats i handelns kampanjer gör 
dock att mängden kaffe som säljs är osäker och därmed kan lagernivåerna variera 
i enlighet med ovanstående resonemang.  
 
Eftersom kaffe är en råvara kan det inte ske några teknologiförändringar som gör 
att den valda leverantörens teknologi blir föråldrad. Därmed är inte detta någon 
inköpsrisk. Den tekniska utvecklingen har dock haft en inverkan på aktiviteten på 
den globala marknaden då tillgången till information har ökat på marknaden via 
exempelvis direkt uppkoppling mot börsen. Kaffets pris har också påverkats 
kraftigt av det ökade antalet aktörer, där mångas primära intresse är spekulation. 
Kaffemarknaden är därmed mer flyktig, vilket gör det svårare för inköparen att 
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handla till rätt pris. Prisförändringar sker även då dollarn fluktuerar, vilket ger 
valutarisker. Vidare tas en marknadsrisk vid lagring av kaffe eftersom det kaffe 
som finns i lager redan har betalats och priserna fluktuerar. Det finns således en 
överhängande risk för prisförändringar. 
 
Brister i tillgång på råkaffe kan uppstå vid frost eller torka. Tillfälliga brister kan 
uppstå då leverantörer går i konkurs och kontrakt blir värdelösa. Olyckor under 
transporten, försenade leveranser och exempelvis politiska oroligheter ger också 
upphov till störningar i produktionsplaneringen. Vidare lockar de fattiga 
förhållandena i producentländerna arbetstagarna till stöld och förskingring och 
detta kan inte rosterierna förhindra då kaffe är synnerligen stöldbegärligt. Dessa 
risker försvårar planeringen av råvaruflödet, vilket i sin tur försvårar användandet 
av JIT. Därmed kan krav på lägre kapitalbindning från ledningens sida öka risken 
och därigenom kostnaderna för företaget snarare än att sänka dem då det finns 
en större risk att dyrt kaffe oftare måste köpas på spotmarknaden för att kunna 
klara produktionen. Även tillgången på råkaffe innebär därmed en risk för 
rosterierna. 
 
För mätning av sannolikheten för att riskernas ska bli verklighet och hur stor 
deras inverkan i så fall blir (Sandin, 1980; Grimvall och Lindgren, 1995) används 
inte någon särskild metod av svenska rosterier mer än att priset säkras med hjälp 
av den handel som sker med terminer på både råkaffe och valuta samt att 
leveranserna försäkras, vilket i enlighet med Hamiltons (1996) resonemang 
omvandlar osäkerheten till en kostnad. Riskanalysen inom den svenska 
kaffemarknaden bygger idag mycket på intuitivt arbete och gedigen yrkeskunskap. 
Problemet är dock att den information som inköparen har inte finns lättillgänglig 
för övriga i företaget då den inte rapporteras skriftligen. Ett användbart alternativ 
skulle därför kunna vara scenarioplanering där kostnader för olika scenario, 
såsom att en båt med last sjunker, beräknas för att veta vad kostnaderna blir i 
värsta fall. Det skulle kunna fungera som en grund för utvärdering av inköp och 
öka ledningens insyn. Om kostnaden för den extra risk som handel via 
exportörer i ursprungsländerna medför är större än kostnaden för att använda sig 
av handelshus istället bör detta uppmärksammas vid val av leverantör. Dessutom 
skulle det även vara användbart för att motivera lager för att visa vilka kostnader 
en avsaknad av buffertlager skulle kunna medföra. Det kan dock vara värt att 
tänka på att rosterierna har andra avsikter med att handla direkt med exportörer i 
ursprungsländerna än att reducera risk, vilket de skulle ha gjort om de köpt från 
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handelshus, såsom att garantera en framtida tillgång på kvalitetskaffe till rätt pris, 
i enlighet med inköparens strukturroll (Axelsson och Laage-Hellman, 1991).  
 

6.3.2 Inköpspolicy 

För att etablera en inköpspolicy behövs förståelse för de faktorer som påverkar 
inköpsfunktionen för att optimera inköpsprocessen, se stycke 4.4.1. I denna 
policy bör därför inköpsrisk inkluderas. En inköpsriskpolicy bör fastställa vilka 
riskhanteringsverktyg som kan användas samt vilket ansvar som följer vid tagna 
risker, vem som skall bära ansvaret för en realiserad risks konsekvenser samt 
vilka verktyg som är accepterade inom organisationen (Hamilton, 1996). Alla 
rosterier har dock inte klart definierade inköpspolicys. Det kan vara så att dessa 
har mer av en insocialiserad policy, det vill säga att hur inköp och 
inköpsriskhantering skall behandlas är väl etablerat även om det inte finns 
uttryckt i skrift. Detta skulle kunna orsaka problem men respondenterna 
uppfattar inte bristen på dokumenterad inköpspolicy som ett problem då de, 
genom att ha blivit insocialiserade i rollen som inköpare, inte upplever att det 
finns en brist på riktlinjer. Häri ligger dock problemet då inköparen, som i stort 
sett gör som de alltid gjort, kanske inte tillräckligt snabbt uppfattar nya risker som 
hot utan måste utstå konsekvenserna av dessa innan de integreras i inköpares 
riskbegreppsvärld. Det är därmed inte sagt att nya risker identifieras snabbare i en 
dokumenterad riskpolicy. Det är även troligt att ett försök till införande av en 
skriftlig inköpspolicy skulle uppfattas som en kritik mot inköparna och mot hur 
de utför sitt arbete. Denna mer intuitiva hantering av risk som förekommer på 
rosterierna är dock förenlig med Östbergs (1993) tankar om att den praktiska 
hanteringen av risk ofta är mer utvecklad än den teorin inom området. 
 
En annan möjlig anledning till att inköpspolicyn inte har dokumenterats kan vara 
att inköpsavdelningarna har ett relativt begränsat antal anställda. Det behövs 
därför ingen dokumentation för att alla ska känna till policyn. Det skulle 
dessutom kunna vara så att det inte finns en dokumenterad policy för att 
merparten av de anställda på rosterierna kan branschen så att inköparen inte kan 
göra precis som denne vill då tjänstefel skulle upptäckas relativt snabbt. Denna 
typ av kontroll kan inte existera i de fall då besluten för inköp och 
inköpsriskhantering tas längre från ledningen och då ökar betydelsen av en klart 
definierad policy (Hamilton, 1996), alternativt kan funktionen och besluten 
centraliseras i en inköpsorganisation, vilket är fallet hos en av respondenterna.  
 



[Analys] 

71 

Företagets inköpspolicy bör dessutom vara inriktad på att förbättra företagets 
resultat, bland annat genom att föreslå alternativ till design, material och 
leverantörer för att reducera kostnaderna (van Weele, 2002). Detta är egentligen 
inget som görs vid svenska rosterier idag då rätt kvalitet avgör inköpet i första 
hand, vilket är något som kommer att diskuteras ytterligare i avsnitt 6.8. 
 

6.3.3 Skydds- och försäkringsplan 

Utifrån inköps- och inköpsriskpolicyn skall beslut fattas om hur och om de 
identifierade riskerna skall hanteras (Sandin, 1980; Grimvall och Lindgren, 1995; 
Hamilton, 1996) och detta beror på riskbenägenhet och förmågan att bära risk 
(Sandin, 1980). Skydds- och försäkringsplanen kan delas in i förlustkontroll, 
förlustfinansiering och intern riskreducering enligt Harrington och Niehaus 
(1999) argument. Skydds- och försäkringsplaner finns i varierande utsträckning 
inom de olika rosterierna vilket innebär en avsaknad av enhetlig formulering 
bland svenska rosterier. Tendensen som kan utläsas är att ju större företaget är ju 
mer etablerad är skydds- och försäkringsplanen. 
 
Förlustkontroll kan uppnås genom färre eller mindre partier (Harrington och 
Niehaus, 1999), vilket i sin tur kan uppnås genom nyttjande av buffertar i form 
av lager eller genom att påverka leverantörers beteende så att denne levererar 
mindre leveranser oftare (Zsidisin och Ellram, 2003). Kaffehandeln har 
utvecklats ur transportsynvinkel till fler och mindre partier de senaste tjugo åren 
då det nu går fler skepp oftare. Genom säkerhetslager garanteras att 
produktionen håller igång och att rosteriet inte behöver kompromissa med 
kvaliteten trots leveranser av oacceptabel kvalitet. Kaffe kan lagras men det 
ändrar karaktär när det blir äldre, vilket förutom kostnadsaspekten gör att 
rosterierna inte kan ha alltför stora buffertar. Det är av dessa anledningar som de 
försöker tillämpa JIT, även om den relativt höga risken att leveranser kommer för 
sent eller uteblir försvårar detta. Produktionen har dock hittills aldrig stått still på 
grund av kaffebrist även om detta till största delen berott på att dyra 
ersättningsköp på spotmarknaden har kunnat genomföras för att förhindra detta 
samt att vissa rosterier håller relativt stora lager. 
 
Eventuella riskkonsekvenser kan dämpas med hjälp av försäkringar, 
risktransferering via kontrakt eller användandet av derivat och hedging, det vill 
säga det Harrington och Niehaus (1999) benämner förlustfinansiering. 
Försäkringskostnaden ger kostnaden för risken (Hamilton, 1996) och i de flesta 
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fall är rosteriernas laster försäkrade och får därmed kompensation om exempelvis 
en båt sjunker, förutsatt att orsaken till att utebliven leverans är utanför 
försäkringstagarens kontroll. Det finns fördelar att vara ett stort rosteri eller 
tillhöra en stor organisation vid tecknandet av försäkringar. Kostnaderna och 
risken reduceras då bättre priser och villkor erhålls för mer omfattande 
verksamhet och då försäkringarna tecknas av personal med försäkringar som 
specialkompetens. 
 
Så fort något köps framåt i tiden är det en osäkerhet och ett högre pris tas ut. 
Detta kan dock ses som en försäkran att rosteriet även i framtiden kommer att ha 
tillgång till rätt pris. För valutor säkrar rosteriet kursen för att vara säkra på vad 
kaffet i framtiden kommer att kosta dem, vilket även det kan ses som en 
försäkring. Då de är exponerade till en viss del är de inte helt försäkrade mot 
denna risk men det är ett logiskt val att inte säkra och därigenom betala ett 
överpris för säkerheten, det vill säga att kostnaden överstiger nyttan. Valet att inte 
säkra på termin då rosteriet är i behov av kaffe är också en form av risktagande. 
Denna grundas då i en tro på att priserna kommer att sjunka eller ligga kvar på 
samma nivå. Det som skiljer inköpare från spekulanter då de senare kan välja att 
lämna marknaden. 
 
Risker kan reduceras internt genom diversifiering och informationsinvestering 
(Harrington och Niehaus, 1999). Rosterierna på den svenska kaffemarknaden 
diversifierar exempelvis genom medvetna val av producentländer. Genom att 
köpa från flera länder med samma smakvarianter sprids risken till skillnad från 
om inköpen endast skedde från ett land, vilket skulle innebära en högre 
riskexponering om exempelvis en stadskupp inträffar eller handelshinder 
upprättas i detta land. Informationsinvestering reducerar risk internt då den 
osäkerhet som följer av riskidentifiering och riskmätning ofta beror på 
informationsbrist (Sandin, 1980). Rosterierna har investerat i utrustning så att 
inköparna idag kan följa börsens utveckling direkt. Vidare möjliggör inköparnas 
investering i personliga kontakter att de kan få värdefull marknadsinformation 
snabbare. 
 
 

6.4 Val av leverantör 

Den viktigaste risken ur svenska rosteriers perspektiv är kvalitetsbrister. Dessa 
kan enligt Zsidsin och Ellram (2003) uppstå beroende på leverantörens okunskap 
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om företagets kvalitetskrav eller händelser under transport. Rosterierna anser det 
viktigt att arbeta med flera leverantörer samtidigt, speciellt inom ett och samma 
land för att inte bli alltför beroende av en leverantör. Det underlättar att arbeta 
långsiktigt med leverantörer då dessa då vet precis hur och i vilken mängd de 
skall göra rosteriets blandning. På detta sätt undviks att leverantören inte har 
kunskap om rosteriets kvalitetskrav. Att leverantören har kapacitet att leva upp 
till rosteriets krav på kvalitet tas med i leverantörsbedömningen, det vill säga 
företagets SKL (van Weele, 2002), och därmed beaktas leverantörsberoende 
inköpsrisker. Ett sätt att uppnå långsiktighet i en relation är att integrera vertikalt. 
Det har dock diskuterats i stycke 6.1 varför detta inte är lämpligt på 
kaffemarknaden. Ytterliggare en anledning till att vertikal integration inte är 
lämpligt är att rosteriet förlorar ett riskreduceringsverktyg, såsom diversifiering. 
Genom att köpa från många olika länder reduceras den länderspecifika risken. 
 
Vidare måste det vid valet av leverantör finnas en tillit till dennes kompetens 
(Sako, 1992) och inom kaffebranschen erhålls denna genom provsmakning. Vid 
längre samarbeten med en leverantör uppstår även goodwilltillit (Sako, 1992). 
Kvalitetskontroller görs även av leveranser från leverantörer som rosteriet arbetat 
med i åratal trots att det finns en tillit till att aktörerna på marknaden kommer att 
leverera utlovad kvalitet. Anledningen till tilliten är hederskodexen samt att 
samtliga aktörer har möjligheten att sprida informationen om en part som inte 
håller sitt avtal. Alla aktörer lever på sitt goda rykte och en ömsesidig tillit samt 
risken att få sitt rykte skamfilat håller leverantörer borta från möjligheten att lura 
rosterierna med tanke på att de förstör sina framtida möjligheter att leverera. Den 
informationstransparens som råder på marknaden förhindrar således 
opportunistiskt beteende. 
  
Leverantörens finansiella stabilitet spelar även stor roll för rosterierna vid valet av 
leverantör då en eventuell konkurs kan innebära att en mängd kontrakt blir 
värdelösa, vilket även leder till brister som försenar produktionen (Zsidisin et al, 
2000). Blir kontrakten värdelösa måste nytt kaffe skaffas fram, oftast till ett högre 
pris. Sker köpen av kaffe från handelshus har rosteriet en stabil leverantör då 
denne vid fel tar på sig den förlusten eller erbjuder ersättningspartier. En annan 
anledning till att risken är lägre vid inköp från handelshus är att de omfattas av 
samma lagstiftning som de svenska rosterierna (Bogdan, 1996), vilket gör att båda 
parter är bundna till avtalet i större utsträckning. All handel sker dock inte via 
handelshus eftersom de tar ut ett högre pris för sin service. Det kan diskuteras 
om kostnaden för den risk som rosterierna bär idag är större eller mindre än den 
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extra kostnad det skulle innebära att göra samtliga inköp från handelshus. Hade 
mätningar gjorts på den totala kostnaden för de befintliga inköpen vore det 
möjligt att finna ett svar. 
 
 

6.5 Sluta avtal 

Eftersom råkaffe är en jordbruksprodukt som ständigt förändras upprättas inga 
långsiktiga kontrakt. De avtal som tecknas för baskaffe stäcker sig dock ofta 
längre än de gör för specialkaffe. Detta för att inköpsrisken inte är lika hög. Om 
inköparen har en klart definierad riskpolicy som sätter ramar vid slutandet av 
avtal minskar det personliga ansvaret och därmed den upplevda risken. Även den 
faktiska risken reduceras om beteenden som innebär hög risk inte är tillåtna enligt 
inköpspolicyn (Hamilton, 1996). 
 
Det är viktigt att rosteriet har förtroende för att leverantören kommer att 
uppfylla avtalet, så kallad kontraktstillit (Sako, 1992), när det sluts. Eftersom vissa 
rosterier använder muntliga kontrakt är kontraktstilliten av särskilt stor vikt. 
Tilltron till muntliga kontrakt och de andra aktörernas heder varierar bland 
inköparna. De som förlitar sig på hederskodexen, som fastställer ömsesidigt 
affärsmannamässigt beteende på kaffemarknaden, menar att det inte är några 
problem att sluta avtal per telefon. På kaffemarknaden är således hederskodex 
detsamma som kontraktstillit. 
 
 

6.6 Materialförsörjning 

Den operativa delen av inköpsprocessen innefattar den återkommande 
beordringen och övervakningen av att de köpta varorna kommer till det köpande 
företaget. Då det finns en standard för vad som ska köpas och smaken på kaffet 
ska bibehållas rör det sig vid inköp av råkaffe om återkommande modifierade 
återköp. Det faktum att det aldrig rör sig om direkta återköp (Newall, 1977) 
innebär att de båda delarna inköp och materialförsörjning inte kan särskiljas. Den 
taktiska delen av inköpsprocessen som generellt sett används för att förbereda de 
operativa inköpen blir i detta fall en del av den operativa verksamheten, vilket 
förändrar processens utseende. 
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6.6.1 Beordring 

Beordring förekommer, i enlighet med ovanstående diskussion, inte på 
kaffemarknaden eftersom det inte är möjligt att garantera att två sändningar från 
en utvald leverantör ska hålla lika hög kvalitet. Istället blir varje slutandet av ett 
kontrakt en order. Anledningen till detta är att kaffet är en jordbruksprodukt som 
ändrar karaktär både från säsong till säsong och ibland under innevarande säsong. 
Det är externa faktorer såsom väder och vind som inverkar på kaffets karaktär 
och därför kan en mycket duktig kaffeleverantör som tidigare hållit en hög 
kvalitet tillfälligt sälja sämre kaffe. Väderförhållandena avgör även tillgången på 
kaffe vilket också gör det svårt att behålla en leverantör då det inte är säkert att 
denne har vare sig rätt kvalitet eller kvantitet. 
 

6.6.2 Leveransbevakning 

Under lastning och transport utsätts kaffet för en mängd risker, som tidigare 
beskrivits. (van Weele, 2002) Därför behövs leveransbevakning som en 
riskreducerande åtgärd för att eventuella förseningar eller kvalitetsbrister skall 
upptäckas tidigt och därmed undviks störningar i produktionsplaneringen. 
Leveransbevakningen motsvarar därmed den logistiska dimensionen av inköp, 
enligt van Weeles (2002) resonemang. De risker som förekommer vid 
transporten kontrolleras och reduceras på förhand genom försäkringar och 
kontrakt (Harrington och Niehaus, 1999), i enlighet med skydds- och 
försäkringsplanen.  
 
När kaffet ankommer till rosteriet genomförs nya smakprov för att avgöra om 
kaffet håller den på förhand utlovade kvaliteten. Om kaffet motsvarar 
kvalitetskraven lagras det eller går till produktion. Om leveransen däremot inte 
skulle uppfylla de krav som har uppställts eller uteblir uppstår det en brist i 
produktionsflödet som på något sätt måste avhjälpas. Om leverantören skickat 
ett annat kaffe än det som avtalet gällde är det svårt att hävda sin rätt som rosteri 
och då kaffet redan är betalt när det ankommer till Sverige. I enlighet med 
tidigare diskussion är handelshus säkrare då de är bundna av samma lagstiftning 
som svenska rosterier. Förmågan att hävda sin rätt mot en leverantör tilltar med 
inköpsorganisationens storlek och en centraliserad europeisk inköpsorganisation 
har därmed större makt på marknaden.  
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6.6.3 Uppföljning och utvärdering 

I inköpsprocessens sista steg ska önskat utfall jämföras med faktiskt utfall och 
orsakerna till eventuellt oönskade utfall bör utvärderas. Rosteriet bör utvärdera 
både den inköpta varan så att den uppfyller den på förhand uppsatta 
specifikationen samt hela inköpsprocessen. För att motivera leverantörer att 
prestera behövs feedback och erkännande (van Weele, 2002). Respons på de 
smakprover som rosterierna gör av kaffet ges till leverantörerna. Detta görs för 
att de ska veta om de håller den förväntade kvaliteten och ska få respons på om 
de motsvarar den unika smakkombination som varje rosteri har. Information 
angående leverantörernas prestation måste även återföras till riskanalysen (Sandin, 
1980; Grimwall och Lindgren, 1995; Hamilton, 1996) för att korrigera företagets 
SKL (van Weele, 2002) så att misstag inte återupprepas. Det normala förfarandet 
vid utvärdering av inköp av material är att kvaliteten utvärderas i förhållande till 
priset. Inom kaffebranschen utvärderas dock leverantören endast utifrån den 
kvalitet som kaffet håller och inte utifrån priset eftersom detta bestäms exogent 
på råkaffebörsen.  
 
Inköparen utvärderas däremot utifrån det pris som råkaffet köps in till. Att 
inköparen köper in kaffe som kvalitetsmässigt överensstämmer med det som 
anges i specifikationen förutsätts. Då utvärderas tillfällena då inköpen gjorts i 
förhållande till det genomsnittliga priset på börsen. Dessutom måste hanteringen 
av valutan utvärderas. Beroende på rosteriets storlek hanteras valuta och val av 
tidpunkt för prissättning av avdelningar som är specialiserade på området 
respektive inköparen själv. Hur formell utvärderingen är skiljer sig mellan 
företagen. Skulle ingen uppföljning av inköparnas handel ske, vare sig med 
råkaffe eller med valutor, skulle det finnas en risk för spekulation. Om inköparen 
vet att ledningen kommer att göra en utvärdering över hur de lyckats med sina 
inköp, både av råkaffe och valutor, i förhållande till börsindex och 
marknadsnoteringar, manar det inköparen till att försöka handla på ett sätt som 
gör deras genomsnittspris lägre än börsindex. Ju bättre en inköpare lyckas köpa, 
det vill säga hur pass mycket bättre än index denne är, desto större blir 
ledningens tillit till honom och desto större frihet får han i sitt arbete. I en stor 
inköpsorganisation blir ansvaret på den enskilda inköparen mindre, då besluten 
tas i grupp. Detta reducerar den av inköparen uppfattade risken vilket reducerar 
och därmed den stress som denne utsätts för. Inköpsarbetet blir dock mer 
enformigt när det finns specialister som tar hand om inköpsprocessens olika 
arbetsuppgifter. Detta gör att arbetet på ett litet rosteri kan uppfattas som mer 
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mångfacetterat och charmigt samt att känslan för hantverket att framställa kaffe 
är starkare.   
 
 

6.7 Omarbetad modell 

I stycke 6.1 till 6.6 beskrivs hur kaffemarknaden kan analyseras utifrån den a 
priori-modell som utarbetats. Genom att integrera traditionell riskhanteringsteori 
i inköpsprocessen har en modell skapats som är möjlig att applicera på 
kaffemarknaden med ett fåtal förändringar. Dessa förändringar kommer att 
redogöras för och illustreras nedan.  
 

 

FFiigguurr  66--22::  MMooddeellll  fföörr  hhaanntteerriinngg  aavv  iinnkkööppssrriisskk  vviidd  ssvveennsskkaa  kkaaffffeerroosstteerriieerr  

 
Kafferosterierna utvecklar inte de befintliga produkterna och således ligger 
specifikationen kvar och utvecklas inte genom uppföljning och utvärdering. 
Detta gör att den återkoppling som finns mellan inköpsprocessens sista steg och 
skapandet av en specifikation inte finns. Denna information kopplas därför i den 
omarbetade modellen tillbaka till det initiala riskarbetet istället. Undantaget är 
dock då en helt ny specifikation för en ny produkt ska skapas. Då används 
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befintlig kunskap i organisationen för att den nya specifikationen ska bli bra och 
då används information från uppföljnings- och utvärderingssteget.  
 
Vidare är det inte möjligt att särskilja inköpsprocessens taktiska del, inköp, och 
den operativa delen, materialförsörjning. Anledningen till detta är att inga långa 
kontrakt etableras som det sedan görs avrop från utan varje slutet kontrakt är en 
beordring. Det sker således inga direkta återköp utan endast modifierade återköp. 
Av denna anledning utgår beordringssteget i processen. På detta vis blir det en 
iterativ process som inkluderar både inköp och materialförsörjning. Det sker 
även ett lärande då inköparen hela tiden utvecklar sin kunskap om marknaden 
och de tillgängliga leverantörerna. Detta lärande gör att inköparen vid valet av 
leverantör, är medveten om vilka möjliga leverantörer som finns, men denne vet 
inte vilken av dessa leverantörer som vid det givna tillfället kan uppfylla den 
uppställda specifikationen. Denna marknadskunskap är av stor betydelse för 
rosterierna, och därför är inköparens erfarenhet avgörande för hur arbetsam 
inköpsprocessen blir. 
 
En faktor som påverkar rosteriernas sätt att sluta avtal, i möjligen högre grad än 
företag i andra branscher, är den rådande hederskodex som avgör 
gentlemannamässigt beteende. På grund av denna är det möjligt för ett 
kafferosteri att sluta muntliga avtal även om det rör sig om stora summor pengar. 
Hederskodexen påverkar således strukturen på de avtal som sluts. Vid valet av 
leverantör påverkar förutom inköparens marknadskunskap den tillit som 
uppkommit på grund av långvariga leverantörssamarbeten och det rykte som 
leverantören har. Har hederskodexen brutits påverkar det rosteriets tillit till 
leverantören samtidigt som den rådande informationstransparensen gör att andra 
rosteriers tillit till samme leverantör påverkas. Detsamma gäller då andra rosterier 
utsatts för avtalsbrott.  
 
 

6.8 Är kunderna beredda att betala för kvalitet? 

Under arbetets gång har en fråga väckts kring prioriteringsordningen bland de 
risker som inköpsfunktionen vid rosterierna har identifierat och valt att hantera. 
Kvalitetsrisken har identifierats som den i särklass största inköpsrisken av 
respondenterna. Det kan vara värt att ifrågasätta om kvaliteten uppskattas av 
slutkunderna. Då ingen konsumentundersökning gjorts kan detta resonemang 



[Analys] 

79 

inte underbyggas empiriskt, men diskussionen är av intresse för undersöknings-
området och därför delges läsarna dessa tankegångar. 
 
Det finns en stolthet i att arbeta med kaffe och arbetet som inköpare av kaffe kan 
ses som ett hantverk. Det tar lång tid att lära sig och det krävs en känsla för att 
känna skillnad på nyanserna i kaffet. En hantverkare med en yrkesstolthet vill inte 
lämna något ifrån sig som han inte är nöjd med och på samma sätt är det med 
dem som arbetar med kaffe. Det läggs ner mycket pengar och tid på att 
säkerställa den höga kvaliteten och den rätta smaken. Det har tidigare nämnts en 
mängd kostsamma åtgärder som används för att ge kaffet dess rätta smak, bland 
annat dyra köp på spotmarknaden för att få exakt rätt smakkombination. Med 
tanke på den prispress som råder från livsmedelskedjornas sida kan det dock 
tyckas märkligt att inköparna på de olika företagen håller så hårt på att kvaliteten 
ska komma i första rummet. Det kan upplevas som om det finna en konflikt, 
som grundar sig i inköparnas yrkesstolthet, mellan ambitionen att hålla en hög 
och jämn kvalitet och möjligheten att sälja stora kvantiteter på den svenska 
marknaden.  
 
Om bristande kvalitet upplevs som en så stor risk så att rosterierna är beredda att 
ta på sig kostnader för att säkra sig från denna i så hög grad som de gör idag, 
måste kvaliteten upplevas som viktigt för kunderna. Kaffe misshandlas ofta av 
svenska konsumenter genom felaktig förvaring och tillagning så att kvaliteten 
reduceras. Detta kan rimma illa med det faktum att svenska är kräsna då det 
gäller smakförändringar. Det följer dock att en ändring i kvalitet även genererar 
ändring i smak trots kaffemisshandel. Det är därför möjligt att fråga sig om den 
kvalitet som rosterierna eftersträvar verkligen uppskattas av konsumenterna. Våra 
respondenter upplevde livsmedelskedjornas hårda prispress och det faktum att 
kedjorna introducerar egna lågprismärken som ett framtida hot. Det senare kan 
bero på att livsmedelskedjorna uppmärksammat att slutkonsumenterna 
efterfrågar billigt kaffe och att smak och märke kanske inte spelar alltför stor roll 
för alla konsumenter. 
 
Troligen kommer livsmedelskedjornas prispress på rosterierna att öka med tanke 
på att de befintliga kedjorna Axfood, Coop och Ica får konkurrens från 
lågpriskedjor som Liedl och Netto. Denna ökade konkurrens kan komma att 
pressa rosterierna så att de framöver tvingas se över sin befintliga kostnads-
struktur. Anledningen till detta är att det, även om världsmarknadspriset ligger 
fast och det inte finns några stordriftsfördelar på själva inköpspriset genom att 
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köpa stora kvantiteter, är avsevärt mycket billigare för en stor inköpsorganisation 
att säkra ett jämnt flöde till produktionen. Det jämna flödet kan bibehållas trots 
uteblivna eller försenade leveranser till en lägre kostnad än om köp på 
spotmarknaden skulle behöva göras, då det är möjligt att styra om partier internt i 
organisationen. Genom en stor organisations stordriftsfördelar och specialisering 
kan därmed inköpsrisken reduceras. 
 
Frågan är om inköpsorganisationen växer sig stor på bekostnad av kaffets kvalitet. 
En respondent menar att det finns en gräns för hur billigt det går att köpa in 
högkvalitativt kaffe. En annan respondent hävdar att dennes rosteri inte kan växa 
sig alltför stort eftersom det inte finns så mycket kaffe av den kvalitet som krävs 
för att rosteriets kaffeblandningar och smakkombinationer ska kunna bibehållas. 
Dessa två argument visar att det finns en motsättning i att köpa stora kvantiteter 
och därmed uppnå stordriftsfördelar och att bibehålla en hög kvalitet. Det finns 
således en risk med att växa för mycket. Köps samma kaffe till flera rosterier i 
Europa samtidigt kan kaffet bli mer slätstruket. Om de flesta svenska 
konsumenterna däremot inte märker att kaffet håller en lägre kvalitet talar detta 
för att den framtida, svenska kaffemarknaden kommer att domineras av få och 
stora rosterier med stora centraliserade inköpsorganisationer.  
 
Det finns dock en motsatt trend där kaffe av hög kvalitet uppskattas allt mer. På 
caféer och restauranger serveras allt bättre kaffe och den totala kaffe-
konsumtionen har ökat på senare tid. Det torde därför finnas utrymme för kaffe 
av hög kvalitet parallellt med lågprismärkena på denna marknad. Gevalia har 
inom Kraftkoncernen ansvar för att sälja högkvalitativt kaffe på postorder i USA 
till kunder som är beredda att betala ett högt pris för kvalitetskaffe. En liknande 
utveckling torde kunna ske i Sverige där de som är beredda att betala kommer att 
kunna få fint kaffe medan de som inte känner någon egentlig skillnad mellan 
kaffemärkena kommer att köpa det billigaste. På marknaden som förser de mest 
kräsna konsumenterna med kaffe kommer det därför även att finnas utrymme för 
rosterier där hantverket prioriteras framför storskalig försäljning. 
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7 Slutsats 
Syftet med denna studie är att pröva om generella riskhanteringsteorier är tillämpbara på 
inköpsrisk. Tillämpningen visualiseras i en a priori-modell. Efter identifiering av 
branschspecifika inköpsrisker, och hanteringen av dessa, appliceras dessa iakttagelser på den 
framarbetade a priori-modellen som därmed anpassas till svenska rosterier. Avsnittet avslutas 
med förslag på framtida forskning. 
 
Den modell som utvecklats i referensramen visar att det är möjligt att applicera 
generella riskhanteringsteorier för att analysera risk ur ett inköpsperspektiv. Det 
är även möjligt att integrera riskhanteringen i inköpsprocessen, vilket visas i den 
utvecklade a priori-modellen. 
 

 

FFiigguurr  77--11::  AA  pprriioorrii--mmooddeellll  fföörr  hhaanntteerriinngg  aavv  iinnkkööppssrriisskk  

 
De inköpsrisker som identifierats inom den svenska rosteribranschen orsakas av 
brister i kvalitet och tillgång samt förändringar i volym och pris. Utifrån dessa 
riskkällor kan de kritiska riskerna sammanfattas som frost och torka, kraftiga 
dollaruppgångar, bristfällig kvalitet, stölder, förseningar och prisfluktuationer. Av 
dessa är bristfällig kvalitet den allra mest kritiska risken. De svenska rosterierna 
använder sig av samtliga möjliga delar av skydds- och försäkringsplanen för att 
hantera dessa; lager och leverantörsutveckling för att kontrollera förlusterna; 
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försäkringar, avtal och derivat för att minimera de ekonomiska förlusterna samt 
diversifiering och investering i information för den interna riskreduceringen. 
Dessa är dock endast verktyg. I vilken utsträckning dessa verktyg används och 
hur de kombineras beror nästan helt på inköparens marknadskännedom och 
därmed blir inköpsriskhanteringen intuitiv. 
 
A priori-modellen kan appliceras vid de svenska rosterierna med ett fåtal 
förändringar (se Figur 7-2). Kafferosteriernas specifikation ligger fast och 
utvecklas inte genom uppföljning och utvärdering. Detta gör att informationen 
från uppföljning och utvärdering i den omarbetade modellen av denna anledning 
istället återkopplas till det initiala riskarbetet. Vidare särskiljs inte inköps-
processens taktiska del, inköp, och den operativa delen, materialförsörjning då 
inga längre kontrakt etableras, vilket är anledningen till att beordringssteget utgår. 
Det blir därmed en iterativ process som inkluderar både inköp och 
materialförsörjning. Slutligen påverkar hederskodexen strukturen på de avtal som 
sluts medan den tillit som byggts upp under de längre leverantörssamarbetena 
påverkar valet av leverantör. 
 

 

FFiigguurr  77--22::  MMooddeellll  fföörr  hhaanntteerriinngg  aavv  iinnkkööppssrriisskk  vviidd  ssvveennsskkaa  kkaaffffeerroosstteerriieerr  
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Den omarbetande modellen illustrerar de svenska rosteriernas faktiska 
inköpsförfarande och riskhantering i samband med inköp. Detta påstående kan 
göras då respondenterna representerar 85 % av den svenska 
konsumentkaffemarknaden samt att denna information kompletterats med 
skriftliga och muntliga källor med erkänd områdesspecifik kunskap.  
 
Eftersom den uppbyggda modellen kan appliceras på rosteriernas inköpsprocess, 
med viss modifiering, är detta ett empiriskt bevis på att modellen fungerar. Då a 
priori-modellen har visat sig vara en fullgod utgångspunkt för analysen av de 
svenska kafferosteriernas hantering av inköpsrisk så torde den därför även vara 
en bra start för analys av andra branscher, förutsatt att vissa branschspecifika 
anpassningar genomförs. 
 
Med koppling till analysdiskussionen i stycke 6.8 kan det ifrågasättas om 
rosterierna idag följer en inköpsstrategi och därigenom riskhantering som är 
optimal för företaget. Det skulle kunna vara så att problemen grundar sig i en 
brist på enhetlighet i etablerandet av riskpolicyn, det vill säga att det inte finns en 
generell riskfilosofi inom rosteriet för avdelningarna att rätta sig efter. Då 
försäljningsavdelningen idag måste använda pris som konkurrensmedel är det 
troligt att de betraktar priset som den mest kritiska variabeln medan 
inköpsavdelningen identifierar kvaliteten som det i särklass viktigaste 
komponenten. Samtidigt har en respondent berättat att ekonomiavdelningen 
ständigt försöker minska kapitalbindningen. Dessa tre positioner är svåra att 
förena, vilket skulle kunna ses som en indikation på en avsaknad på generell 
riskpolicy. Genom att etablera en generell riskpolicy så tvingas företagsledningen 
besluta om deras rosteri ska vara ett företag som levererar kvalitets- eller 
lågpriskaffe. Den valda riskpolicyn måste därmed vara i linje med den valda 
företagsstrategin så att denna kan återspeglas i samtliga avdelningars strategi och 
riskhantering. Detta är särskilt avgörande för inköpsavdelningen, vars arbete har 
en direkt inverkan på övriga avdelningars arbete. Genom en enhetlig uppfattning 
om vilka de mest kritiska riskerna är och hur dessa bör hanteras, kan 
riskhanteringen uppfylla sitt syfte, vilket är att skydda företag mot både interna 
och externa störningar och på samma gång förbättra lönsamheten.  
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7.1 Förslag på framtida forskning 

Ett ämne för fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur risk 
identifieras och hanteras av övriga funktioner på rosterier samt vilken riskfilosofi 
företagsledningen i respektive rosteri har. Detta för att utröna om 
inköpsfunktionen vid svenska rosterier idag följer en inköpsstrategi som är 
optimal för hela företaget. 
 
Med koppling till diskussionen i stycke 6.8 huruvida de svenska konsumenterna 
uppfattar kvalitet på samma sätt som rosterierna, skulle en konsument-
undersökning kunna utröna om det finns en överensstämmelse. 
 
För kafferosteriernas del vore det även intressant att räkna på risken i syfte att ta 
reda på om de utsätter sig för risker som är alltför dyra i jämförelse med den 
extra kostnad handelshus tar ut för den extra säkerhet de erbjuder samt om 
lagringskostnaderna är godtagbara i förhållande till merkostnaderna då 
ersättningspartier måste hittas snabbt för uteblivna eller försenad leveranser. På 
detta sätt skulle maximal, sannolik förlust kunna beräknas så att val av leverantör 
samt storlek på buffertlager kan genomföras mer informerat. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Materialet kommer att användas till en D-uppsats i företagsekonomi. Intervjun kommer att 
spelas in vid godkännande. 
 
Namn? Titel? Hur länge har du arbetat på Kraft/Zoégas/Classic/Löfbergs? 
 
Frågor om marknaden 

•  Hur ser den svenska kaffemarknaden ut? 
•  Vilken position har Kraft/Zoégas/Classic/Löfbergs på den svenska 

marknaden? 
 
Inköpsprocessen 

•  Hur går inköpsförfarandet av råkaffe till? Vilka inköpskanaler används? 
•  Upplever du att det finns risker förenat med inköp av råkaffe? Vilka är 

dessa i så fall? 
•  Medför olika sorters kaffe olika risker? 
•  Finns det någon policy för hur risk i samband med inköp av råkaffe ska 

hanteras? Är denna dokumenterad? 
•  Finns det variation i tillgång på marknaden? Mer brist än överflöd eller 

tvärtom? 
•  Är lager ett sätt jämna ut svängningarna i tillgång på kaffemarknaden? 
•  Finns det en risk att inköpt kaffe blir inkurant pga säsongsvariationer i 

konsumentefterfrågan? 
•  Binder Ni mycket kapital i lager? Är detta ett problem? 

 
•  Har en kaffesort alltid samma sammansättning eller ändras den beroende 

på tillgång på sorter av olika kvalitet? 
•  Hur går kvalitetssäkring till? Vad händer om kvaliteten inte är tillräcklig? 
•  Blir kaffe gammalt? Går det att lagra så att det inte blir brist i 

produktionen? Händer det att Ni står utan råkaffe? 
•  Hur mycket svänger efterfrågan från konsumentledet?  

 
•  Arbetar ni med leverantörsutveckling? Är Ni beroende av leverantörer 

eller är det tvärtom? Lång- eller kortsiktiga relationer? 
•  Hur påverkar leveranstiderna (relativt långa) inköpsarbetet?  
•  Vem bär risken vid tex skador under transport? Hur sårbara är Ni? 
•  Vad händer om kvalitet eller mängd ej stämmer med överenskommelse? 
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•  När erläggs betalning? Hur hanteras förändringar i växelkurs? 
•  Används finansiella instrument (terminer, swapar, optioner) för att 

eliminera risken? 
 

•  Vi har hört att det finns en hederskodex mellan köpare och säljare på 
kaffemarknaden.  Fungerar detta system endast i Sverige eller är det 
världsomspännande? 

•  Uppstår det någon gång konflikter kring muntliga avtal? 
•  Har storleken på ditt företag någon betydelse för hur inköpsarbetet 

bedrivs? Skulle det ha varit annorlunda om företaget vore större eller 
mindre? 

 
•  Finns det en skillnad på att köpa in kaffe till Sverige jämfört med andra 

länder? 
•  Är olika producentländer förknippat med olika sorters risk? Hur hanteras 

risken?  
•  Hur stor inverkan skulle Ni säga att inköp har på företagets finansiella 

resultat? 
 
Får vi publicera namn? 
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Bilaga 2: Förtydliganden 
I denna bilaga kommer beräkning av maximal, sannolik förlust samt hur hedging kan 
användas för att reducera risk vid inköp av råvaror att förtydligas. 
 
 

Exempel på beräkning av ”maximal, sannolik förlust” 
Genom att genomföra en statistisk analys för att uppskatta 
sannolikhetsdistributionen av förluster kan information rörande dessa förlusters 
förväntade värde, standardavvikelse och maximal, sannolik förlust ernås. Den 
maximala, sannolika förlusten är den summa som förväntas inte bli överskriden 
under en stor procentandel av tidsperioden, såsom 90, 95 eller 99 procent. Om 
den maximala, sannolika förlusten vid 95 procentnivån är 5 miljoner dollar 
betyder detta att det finns 95 % sannolikhet att förlusterna för denna period 
kommer att vara mindre än denna summa. Samtidigt finns det en 5 % 
sannolikhet att förlusterna kommer att överskrida den. Mindre företag tjänar 
oftast inte på att genomföra denna typ av statistisk analys då värdet av den sällan 
överskrider kostnaden för den. Däremot kan större företag dra nytta av en sådan 
analys. (Harrington och Niehaus, 1999:281) 
 
 

Exempel på hur ”hedging” med terminskontrakt kan 
användas för att reducera risk 

”Företag som använder olja i produktionen utsätts för förluster från en oväntad 
uppgång på oljepriset. Oljeproducenter råkar ut för förluster på grund av en 
oväntad nedgång i oljepriset. Båda företagen kan ”hedga” sin risk genom att ingå 
ett terminskontrakt som kräver att oljeproducenten förser ”oljeanvändaren” med 
en specifik mängd olja vid ett bestämt, framtida leveransdatum till ett 
förutbestämt pris, oavsett marknadspriset på olja den dagen. Då terminspriset är 
bestämt när kontraktet skrivs har båda parter reducerat sin risk.” (Harrington och 
Niehaus, 1999:12) 


