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Sammandrag 

Ekologiska livsmedelsföretag kan anses ha extra stora krav på sig gällande 

transparens och hållbar produktion av sina produkter. Det har därmed blivit viktigt för 

dessa företag att utveckla tillitsfulla relationer med högt engagemang till sina 

leverantörer för att säkerställa att produkterna är ekologiska ur alla aspekter. 

Relationer som präglas av tillit och engagemang har visat sig resultera i gynnsamma 

utfall för parterna. Forskning inom området har framförallt gjorts på företag som 

arbetar med konventionella produkter. Därför är syftet med denna uppsats att studera 

hur ett företag som arbetar med ekologiska produkter skapar goda relationer till sina 

utländska leverantörer. Det empiriska materialet samlas in genom semistrukturerade 

intervjuer på en inköpsavdelning hos ett ekologiskt livsmedelsföretag och analyseras 

med hjälp av en modell. Resultaten pekar på att kommunikation och lika värderingar 

är betydelsefulla för relationsskapandet men att nationell kultur inte påverkar 

relationen. När tillit och engagemang existerar ger de utfall i form av medgörlighet 

och samarbete. En förutsättning för en stark relation är att relationen får utvecklas 

över tid. 

 

Nyckelord: Internationella leverantörsrelationer, B2B, relationsmarknadsföring, 

ekologiska livsmedelsbranschen, tillit, engagemang, lika värderingar, kommunikation, 

nationell kultur, medgörlighet, samarbete.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 
Med jämna mellanrum rapporterar media om att svenska företags utländska 

leverantörer bryter mot mänskliga rättigheter och bidrar till miljöförstöring. 

Barnarbete, låga minimilöner och påtvingat övertidsarbete hos textil- och 

elektronikföretag har uppmärksammats stort de senaste åren (SvD Näringsliv, 2015; 

Swedwatch, 2007). Även inom livsmedelsindustrin har bristande arbetsmiljö- 

förhållanden uppdagats (Ekman, 2011; Smith-Squire, 2015; Swedwatch, 2009; 

Swedwatch, 2012; Uusijärvi & Grahn, 2009), likväl hur produktionen av den mat vi 

äter påverkar miljön negativt (Green Watch, 2014; WWF, 2015). Skandaler av detta 

slag skadar företagens rykte och därför anses det vara viktigt för företag att utöver sin 

finansiella prestation arbeta för goda arbetsförhållanden genom hela leverantörs- 

kedjan (se till exempel Sharma & Farrahi, 2015).  
 

Konsumenters ökade kunskap kring kvalitet och hållbarhet har lagt grunden för en 

växande trend i Sverige i form av en ökad efterfrågan på bland annat ekologiska och 

icke genmodifierade livsmedel (Coop, 2015; Fairtrade Sverige, 2015a; ICA Gruppen, 

2015). Ett ledande svenskt företag inom denna bransch och företaget som vi valt att 

basera denna studie på är Kung Markatta AB som sedan 1983 arbetat med ekologiska 

livsmedel (Olsson, 2015). Företaget, som har sitt huvudkontor i Örebro, har idag cirka 

40 anställda och erbjuder ett brett sortiment med drygt 200 produkter under det egna 

varumärket Kung Markatta (Kung Markatta, 2015a). Förutom Kung Markatta 

innefattar Kung Markatta AB:s portfölj ett 50-tal andra varumärken. Deras 

leverantörer finns i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien (Olsson, 2015). I 

denna uppsats refereras Kung Markatta AB hädanefter till som Kung Markatta.  
 

1.2 PROBLEMATISERING 
Nedan presenteras utdrag från olika kommentarsfält på Kung Markattas hemsida 

(Kung Markatta, 2015b). Här och i sociala medier för Kung Markatta ständigt en 

dialog med konsumenter som från olika aspekter ifrågasätter produkterna (Facebook 

2015; Instagram, 2015; Twitter, 2015).  
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Hej! Jag undrar vart denna soja är framställd och är den verkligen helt utan 

bekämpningsmedel? 

 

Var kommer er kokosolja från? Hur är det med skogarna som huggs ner och 

man planterar kokospalmer där i stället? En mycket angelägen fråga då 

orangutanger m fl. djurarter försvinner i och med skövlingen.  

 

Hej! Jag undrar hur ni kan garantera att er tofu är helt fri från 

genmodifierade sojabönor.  

 

Tidigare studier, till exempel Bris och Ward (2009) och Lindh (2010), har visat att 

konsumenter som handlar ekologiska livsmedel ofta är mycket medvetna om och 

intresserade av exempelvis djuromsorg, livsmedelssäkerhet och vilken påverkan på 

miljön livsmedelsproduktion har. Således är det enligt Lindh en utmaning för företag 

att säkerställa för konsumenterna att deras ekologiska produkter verkligen är 

ekologiska i alla avseenden. För ett företag som Kung Markatta som säljer ekologiska 

livsmedel och har medvetna konsumenter (Olsson, 2015) kan det alltså anses vara 

synnerligen viktigt att kunna garantera att produkterna är etiskt framställda ur både ett 

socialt och miljömässigt perspektiv, genom hela livsmedelskedjan. Ekologiska 

livsmedelsföretag har visat sig gynnas av tillitsfulla relationer med leverantörer för att 

kunna vara säkra på att produkterna lever upp till de krav som ställs på ekologisk 

produktion (Kottila & Rönni, 2008:377).  
  

En framgångsrik strategi för företag de senaste decennierna har varit att flytta fokus 

från ett utbyte av resurser med aktörer till att skapa långsiktiga relationer till aktörer 

(aktörer syftar på exempelvis kunder, leverantörer, mellanhänder och miljö- 

organisationer), så kallad relationsmarknadsföring (Grönroos, 1994). En etablerad 

teori inom relationsmarknadsföring innebär att tillit och engagemang behöver existera 

för att en stark relation mellan två aktörer ska kunna skapas, eftersom de ger utfall 

som gynnar aktörerna (Morgan & Hunt, 1994; Pinho, 2012).  

 

För att tillit och engagemang ska kunna utvecklas har tidigare studier visat att det 

behövs lika värderingar mellan parterna (Morgan & Hunt, 1994:25). Vi gör 

antagandet att företag i den ekologiska branschen till stor del har lika värderingar 
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gällande ekologi, men det saknas forskning kring vilken betydelse lika värderingar 

har för en relation i just den ekologiska branschen. Kung Markattas leverantörer finns 

i länder som kulturellt skiljer sig från Sverige och därmed kan vissa grundläggande 

värderingar vara olika mellan parterna vilket kan ha en negativ påverkan på relationen 

(Hofstede, 1994). Även hur företag kommunicerar påverkas enligt tidigare studier av 

kulturella skillnader vilket resulterat i svårigheter gällande transparens i arbetet 

(Friman, Gärling, Millett, Mattsson & Johnston, 2002; Hofstede, 1994) och minskad 

tillit (Friman et al., 2002). Om det dessutom existerar stora fysiska avstånd mellan 

köpare och leverantör kan det följaktligen tänkas bli problematiskt att kommunicera 

och skapa goda relationer till utländska leverantörer. Trots de nämnda problem som 

teoretiskt kan uppstå i arbetet med utländska leverantörer har Kung Markatta lyckats 

upprätthålla goda relationer med många av dessa under lång tid (Olsson, 2015) och 

det är därför intressant att undersöka vilka framgångsfaktorerna varit. 

 

Tidigare forskning om relationsskapande till leverantörer inom andra branscher finns 

(exempelvis Boyd, Spekman, Kamauff & Werhane, 2007), likväl forskning som 

behandlat leverantörsrelationer hos livsmedelsföretag som arbetar med ekologiska 

livsmedel i Finland (Kottila & Rönni, 2008). Dock är forskningen bristfällig gällande 

hur ekologiska livsmedelsföretag skapar relationer med leverantörer i andra länder 

och om skapandet av tillit och engagemang sker på ett annorlunda sätt i den 

ekologiska branschen jämfört med den konventionella; således finns både ett praktiskt 

och ett teoretiskt problem att undersöka i denna uppsats. Frågan vi ämnar besvara är 

följande:  
 

Hur skapar ett företag i den ekologiska branschen goda relationer till sina utländska 

leverantörer?  
 

1.3 SYFTE 
Genom att studera det ekologiska livsmedelsföretaget Kung Markatta är syftet med 

uppsatsen att studera vilken betydelse kommunikation och lika värderingar har i 

skapandet av tillit och engagemang med utländska leverantörer och om parternas 

nationella kultur påverkar relationen. Vidare undersöker denna uppsats om skapandet 

och betydelsen av tillit och engagemang är annorlunda för ett ekologiskt inriktat 
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företag då de flesta studier på området gjorts på icke-ekologiska företag. Därmed 

bidrar denna studie till ett relativt outforskat område.  
 

1.4 UPPSATSENS DISPOSITION 
Teoriavsnittet inleds med en redogörelse av begreppet relationsmarknadsföring, 

vilken följs av en beskrivning av de begrepp som formar den modell som ligger till 

grund för den empiriska undersökningen. Vidare ämnar detta avsnitt att diskutera det 

teoretiska ramverkets relevans för denna studie. I den andra delen presenteras 

metodvalet, där valet av metod diskuteras samt en beskrivning av utförandet av 

intervjuerna. Därefter presenteras det insamlade materialet i en empirisk del. Vidare 

analyseras materialet i relation till det teoretiska ramverket, med huvudfokus på 

modellen. Uppsatsen avslutas med en slutsats och ett diskussionsavsnitt där vi svarar 

på forskningsfrågan samt reflekterar över resultatet.  
 

2. TEORETISKT RAMVERK 

 

2.1 RELATIONSMARKNADSFÖRING 
Grönroos (1994) menar att på grund av en alltmer globaliserad värld och därmed mer 

dynamiska marknadsplatser har ett nytt synsätt vad gäller marknadsföring utvecklats, 

nämligen relationsmarknadsföring. Grönroos (1994:9) definierar relations- 

marknadsföring som att skapa, upprätthålla och stärka relationer med kunder och 

andra parter. Genom att utbyta och infria löften kan parterna skapa målkongruens 

vilket enligt Grönroos påverkar avkastningen positivt. Vidare hävdar Grönroos att 

relationen mellan företag har kommit att bli allt viktigare genom åren och att det har 

visat sig vara lönsamt att arbeta med relationsmarknadsföring.  
 

Gummesson (2002) bygger vidare på definitionen av relationsmarknadsföring med tre 

centrala begrepp: relationer, nätverk och interaktion. Han menar att relations- 

marknadsföring möjliggör för utveckling av intima och långvariga relationer mellan 

företag och dess leverantörer. Den traditionella marknadsföringen har till skillnad från 

relationsmarknadsföring ett fokus på transaktionen istället för relationen. Vidare 

skiljer Dwyer et al. (1987:12-13) mellan en enskild transaktion, som är kort med en 
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tydlig början och slut och ett relationsutbyte som har längre livslängd och reflekterar 

en pågående process. Dessutom använder den enskilda transaktionen en begränsad 

kommunikation, i kontrast till ett relationsutbyte där kommunikationen är mer 

komplex och informell. 
 

Enligt Morgan och Hunt (1994:22) ska aktörer i ett företags nätverk inte ses som 

exempelvis köpare eller säljare utan som partners som utbyter resurser. 

Relationsmarknadsföring innefattar alla aktiviteter ett företag gör som syftar till att 

skapa, utveckla och behålla ett relationsutbyte. Morgan och Hunt hävdar vidare att 

nyckelvariablerna till att framgångsrikt skapa relationer till partners är tillit och 

engagemang eftersom de gynnar effektivitet, produktivitet och samarbete. Samaha, 

Beck och Palmatier (2014) konstaterar att relationsmarknadsföring är en effektiv 

strategi i utvecklingsländer; framförallt i Indien och Kina. För ett företag som måste 

förlita sig på att en leverantör i en annan del av världen levererar den produkt som 

förväntas blir det således viktigt att skapa starka, långsiktiga relationer genom tillit 

och engagemang.  
 

2.2 TILLIT OCH ENGAGEMANG 
Tillit är en viktig aspekt i relationen mellan köpare och säljare (Thorelli, 1986:39). 

Tillit existerar enligt Morgan och Hunt (1994) när en part har förtroende för den andre 

partens reliabilitet och integritet. När tillit finns etablerat uppfattas konflikter och 

meningsskiljaktigheter mellan parter som användbara eftersom de kan diskutera 

problem öppet och lita på att den andre inte har onda avsikter. Tillit är därför 

avgörande för relationsskapande. I den ekologiska livsmedelsbranschen har frågan om 

tillit visat sig vara extra viktig eftersom det endast finns marginella visuella och 

sensoriska skillnader mellan ekologiska och konventionella produkter, vilket därmed 

kräver att aktörer litar på producenternas kvalitetspåståenden (Kottila & Rönni, 

2008:379; Thorsøe, 2015:1). Tillit skapas enligt Powell (1990:326) enklast i en 

homogen grupp av aktörer; ju mer diversifierad grupp av aktörer desto mindre tillit till 

varandra och därmed minskar viljan att gå in i långsiktiga relationer.  Tillitsfulla 

relationer säkerställer leverantörens engagemang till produkten eller tjänsten, vilket i 

sin tur resulterar i kvalitetssäkra produkter (Cheng, Lai & Yeung, 2005:398). Att ha 
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en tillitsfull relation är därmed viktigt eftersom det återspeglar leverantörens 

engagemang för produktens kvalitet.  
 

Engagemang definieras av Morgan och Hunt (1994) som när en aktör uppfattar en 

relation till en partner som så viktig att den är villig att investera åtskilliga resurser för 

att bevara relationen. Således ökar engagemang möjligheten till en långsiktig relation. 

Friman et al. (2002:405) konstaterar att om en relation uppfattas som mindre viktig 

resulterar det oftast i att engagemanget minskas, vilket betyder att en relation som ses 

som viktig antas generera ett ökat engagemang. En stor utmaning för många företag 

är att kunna säkerställa hållbarhet genom hela leverantörskedjan, vilket innebär att det 

är viktigt att styra sina relationer på rätt sätt för att främja sina leverantörers 

engagemang för en hållbar produktion (Sancha, Wong & Thomsen, 2014). Vidare 

hävdar Dwyer et al. (1987:23) att engagemang är det som tydligast representerar en 

stark relation.   
 

Sammanfattningsvis har ett flertal studier visat att goda relationer kräver både tillit 

och engagemang eftersom parterna då står emot kortsiktiga alternativ och istället 

stannar hos redan existerande partners tack vare de fördelar en långsiktig relation 

innebär (Dwyer et al., 1987; Friman et al., 2002; Morgan & Hunt, 1994). Vidare krävs 

tillit för att engagemang ska utvecklas (Anderson & Weitz, 1989; Moorman, Zaltman 

& Deshpandé, 1992; Morgan & Hunt, 1994). Innan två parter utvecklar tillit och 

engagemang till varandra krävs det att andra faktorer är uppfyllda. Nedan redogörs för 

de begrepp som i denna studie kopplas till tillit och engagemang. 
 

2.2.1 FAKTORER SOM PÅVERKAR TILLIT OCH ENGAGEMANG 

Lika värderingar innebär enligt Morgan och Hunt (1994:25) att aktörer har lika 

övertygelser kring vilka beteenden, mål och regler som är acceptabla, viktiga och 

korrekta. Lika värderingar har visat sig påverka både tillit och engagemang. Hunt, 

Wood och Chonko (1989) konstaterar att det existerar en stark koppling mellan 

företagets etiska värderingar och dess relationer till olika aktörer. Värderingar handlar 

till stor del om kultur enligt Hofstede (1994:9) som definierar kultur som “en 

kollektiv programmering av hjärnan som urskiljer medlemmar av en kategori av 

människor från en annan” (egen översättning). Hofstede menar att nationella kulturer 
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till viss del påverkar organisationskultur. Kattman (2014) menar dock att en stark 

organisationskultur dominerar nationell kultur. Nationell kultur har i andra studier 

visat sig påverka hur effektivt företag kan använda sig av relationsmarknadsföring 

(Samaha et al., 2014). Den ekologiska branschen handlar till stor del om värderingar 

och Kung Markatta har ett stort antal leverantörer med olika nationell kultur; därför 

anses den nationella kulturens betydelse för skapandet av lika värderingar relevant att 

studera. 

 

Kommunikation definieras av Anderson och Narus (1990:44) som “den formella och 

informella distributionen av meningsfull och lämplig information mellan företag” 

(egen översättning). Mohr och Nevin (1990:36) beskriver i sin tur kommunikation 

som “limmet som håller samman en distributionskanal” (egen översättning). Av 

särskild betydelse inom distributionskanaler är en specifik kombination av intensiva, 

relationsbyggande kommunikationsaspekter som omfattar frekvens och tvåvägs- 

kommunikation (Mohr, Fischer och Nevin, 1996:103). Enligt Wang, Zhao och Qu 

(2012) förenklar en effektiv kommunikation informationsöverföring mellan aktörer i 

leverantörskedjan samt minskar missförstånd mellan dem. En god kommunikation 

bidrar inte enbart till att lösa konflikter utan för också företagen närmare varandra och 

ökar tilliten. Kommunikation har även visat sig vara en större utmaning i 

internationella relationer eftersom dessa kan innebära språkbarriärer, kulturella 

skillnader och problem med att genomföra fysiska möten (Nes, Solberg & Silkoset, 

2007), vilket kan stå i vägen för skapandet av långsiktiga relationer (Friman et al., 

2002). Vidare har fler studier visat att kulturella skillnader påverkar och försvårar 

kommunikations- och informationsutbyte mellan köpare och säljare eftersom de 

medför en psykisk distans som resulterar i problem med att förstå varandra (Nes, 

Solberg & Silkoset, 2007; Swift, 1999). Dessa studier stöds av Johanson och Vahlne 

(2006) som hävdar att lika nationell kultur underlättar kommunikation vilket i sin tur 

leder till tillit och ett ökat engagemang i relationen. Att anpassa sitt beteende efter den 

andre partens nationella kultur har visat sig påverka kommunikationen mellan 

parterna positivt och resulterat i bättre relationer mellan köpare och säljare (Kumar, 

2003; LaBahn & Harich, 1997). Kommunikation är enligt Dwyer et. al (1987) och 

Morgan och Hunt (1994) en integrerande del i en relation och spelar en avgörande roll 

vid relationsskapande. Kommunikation har visat sig ha en direkt påverkan på tillit 

(Anderson & Narus, 1990; Anderson & Weitz, 1989; Morgan & Hunt, 1994). 
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2.2.3 UTFALL FRÅN TILLIT OCH ENGAGEMANG 

Hewett och Bearden (2001:53) konstaterar att medgörlighet och samarbete 

konsekvent lyfts fram som två önskvärda utfall från starka relationer i litteratur inom 

relationsmarknadsföring. Medgörlighet definieras av Morgan & Hunt (1994:25-26) 

som ”till den nivå vilket en partner accepterar eller hur hårt de håller fast vid den 

andre partens krav eller riktlinjer” (egen översättning). Hewett och Bearden (2001) 

har använt en liknande definition i sin studie om relationsmarknadsföring mellan 

huvudkontor och dotterbolag, där medgörlighet framförallt visat sig vara viktigt om 

parterna har olika mål. Till skillnad från samarbete så sker medgörlighet reaktivt; 

genom att passivt godkänna något. Medgörlighet påverkas direkt av engagemang 

genom att engagemang gör att aktörens medgörlighet ökar, inte för att den är tvungen 

till det, utan för att den vill (Morgan & Hunt, 1994:33). I denna uppsats utgår vi från 

att det är synnerligen viktigt för ett ekologiskt inriktat företag som Kung Markatta att 

deras leverantörer accepterar och följer de krav och förväntningar Kung Markatta har 

på dem; av denna anledning kan medgörlighet anses vara ett gynnsamt utfall från 

engagemang.  

    

Samarbete innebär enligt Morgan och Hunt (1994:25) situationer då aktörer arbetar 

tillsammans för att nå gemensamma mål; en ömsesidig uppfattning om något där båda 

parter agerar överensstämmande. Samarbete sker proaktivt, till exempel genom att 

föreslå förbättringar. Vidare menar Anderson och Narus (1990) att samarbete inte 

handlar om att en part är medgörlig till den andres behov, utan istället att båda parter 

inser att de måste arbeta tillsammans för att uppnå framgång. Ett exempel på detta är 

hur man i en relation behandlar problem; i en relation med högt samarbete hanteras 

problemet gemensamt, oavsett vem som är ansvarig (Cannon & Perrault, 1999:443). 

Obadia (2008) konstaterar att samarbete är av särskild betydelse i en internationell 

kontext där köpare och säljare finns i olika länder. Även inom logistik har samarbete 

visat sig vara betydelsefullt för relationer mellan företag (Morris, 2005). Samarbete 

utvecklas enligt Morgan och Hunt (1994) från både tillit och engagemang. Relationer 

som karaktäriseras av både tillit och engagemang har alltså större möjligheter till 

samarbete i form av att nå gemensamma mål än relationer som saknar dessa faktorer. 

Johnston, McCutcheon, Stuart och Kerwood (2004:35) konstaterar även att samarbete 

påverkar företags finansiella resultat positivt.  
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2.3 SAMMANFATTNING AV TEORI 
Relationsmarknadsföring innebär att aktivt skapa och upprätthålla relationer till andra 

aktörer för att nå ökad lönsamhet, produktivitet och effektivitet. Utifrån litteratur- 

genomgången har en modell utformats (se figur 1) som ämnar förklara relations- 

skapande mellan ett ekologiskt livsmedelsföretag och en utländsk leverantör. 

Utgångspunkten för modellen är att tillit och engagemang krävs för en god relation 

mellan köpare och leverantör. Huruvida tillit och engagemang kan utvecklas beror på 

olika faktorer och resulterar i gynnande utfall. Enligt modellen påverkar nationell 

kultur lika värderingar och kommunikation. Lika värderingar påverkar i sin tur 

engagemang och tillit, kommunikation påverkar tillit, engagemang ger utfall i form av 

medgörlighet och samarbete och tillit ger utfall i form av samarbete. Dessutom 

påverkar tillit engagemang.  
 

 
Figur 1. Relationsskapande mellan ekologiskt livsmedelsföretag och utländsk leverantör 
 

3. METOD 

 
För att kunna besvara frågeställningen i denna uppsats behövde relationsskapandet 

mellan Kung Markatta och deras leverantörer undersökas ur en beskrivande 

synvinkel. Det bäst lämpade tillvägagångssättet för att erhålla så mycket beskrivning 

som möjligt kring fenomenet ansågs vara genom intervjuer med anställda på Kung 

Markatta.  
 

3.1 VAL AV FÖRETAG OCH URVAL AV RESPONDENTER 
Då vi utgick från att ekologiska livsmedelsföretag med leverantörer i andra länder 

behöver kunna lita på sina leverantörer i extra stor utsträckning så ansåg vi att Kung 
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Markatta, som är ett ledande företag i branschen, passade bra till denna undersökning. 

Enbart ett företag valdes ut eftersom det gav möjlighet till en djupare undersökning 

inom området vilket ansågs skapa högre kvalitet på studien.  
 

Då samtliga personer på inköpsavdelningen och därmed samtliga personer på 

företaget som har direkt kontakt med leverantörer intervjuades, anses urvalet av 

respondenterna anses vara det bäst lämpade för denna studie. I tabell 1 redovisas en 

sammanfattning av respondenternas namn och titel, hur länge de arbetat på 

inköpsavdelningen samt vilken typ av intervju som genomfördes. 
 

NAMN TITEL 

ANSTÄLLD PÅ 

INKÖPSAVDELNINGEN INTERVJUTYP 

Lennart 

Olsson 

Senior advisor 

purchase Sedan 1983 Besöksintervju 

Maria 

Sidén 

Kvalitets- och 

miljöansvarig Sedan 2014 Besöksintervju 

Tobias 

Hellsten Inköpschef Sedan 2008 Telefon 

Daniel 

Rapp Inköpare Sedan våren 2015 Telefon 

 

Tabell 1. Sammanfattning av respondenter 

 

 

3.2 UNDERSÖKNINGSMETOD 
Undersökningen till denna studie var av kvalitativ karaktär i form av semi-

strukturerade intervjuer. Frågorna var således formulerade i förväg (se intervjufrågor i 

bilaga 1) men utan en bestämd ordning och med utrymme för följdfrågor och 

ytterligare frågor. Detta bidrog emellertid till en låg grad av standardisering av 

materialet, vilket betyder att intervjuerna inte var exakt likadana och att det blir svårt 

för andra forskare att replikera intervjuerna. Emellertid bidrar en semi-strukturerad 

intervjuteknik med flexibilitet och öppenhet, vilket i detta fall ansågs som det 
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optimala metodvalet eftersom vårt mål med uppsatsen var att få en djupare förståelse 

för relationsskapande mellan Kung Markatta och dess leverantörer. En kritik mot 

kvalitativ forskning är att det inte går att generalisera det insamlade materialet, vilket 

betyder att det inte kan användas på samma sätt som i kvantitativ forskning (Bryman 

& Bell, 2011:395). Dock var målet med denna studie endast att undersöka om teorin 

går att applicera på enbart Kung Markattas relationsskapande.  
 

Intervjuerna med Olsson och Sidén genomfördes den 2 december 2015 på Kung 

Markattas kontor i Örebro. Telefonintervjuerna genomfördes den 8 december 

(Hellsten) respektive den 21 december (Rapp) 2015. Samtliga intervjuer var drygt en 

halvtimme långa. Respondenterna samtyckte till att intervjuerna spelades in, vilket 

ansågs viktigt för att minska risken för att missuppfatta respondenternas svar. Under 

intervjuerna fanns en medvetenhet hos oss kring att en partiskhet hos intervjuaren är 

en risk vid semi-strukturerade intervjuer, därför fanns en försiktighet gällande 

kroppspråk, röstton och senare även hur svaren tolkades. Vidare finns även risk för 

partiskhet hos respondenten, något som kan uppstå när respondenten har förutfattade 

meningar om intervjuaren och kanske ger svar som de tror att intervjuaren vill ha 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:381). Av denna anledning undvek vi att 

informera respondenterna om vilka teorier som skulle undersökas; respondenterna 

blev endast informerade om att uppsatsen ämnade undersöka Kung Markattas 

relationsskapande med utländska leverantörer. Vid telefonintervjuer förloras den 

personliga kontakten och möjligheten att tyda kroppsspråk. Trots detta ansågs 

telefonintervjuerna gynna studien eftersom öppna frågor kunde besvaras utan 

potentiell inverkan från kroppsspråk, vilket minimerade risken att en fråga 

misstolkades av respondenten.  
 

3.3 OPERATIONALISERING 
Intervjumallen utgick från de teoretiska begreppen tillit, engagemang, lika 

värderingar, kommunikation, nationell kultur, medgörlighet och samarbete. För att 

förstå hur Kung Markatta arbetar kring dessa begrepp behövde de operationaliseras 

(se tabell 2), det vill säga “översättas” till intervjufrågor. Frågorna baserades på de 

påståenden som Morgan & Hunt (1994) använt i sin enkätstudie. Då majoriteten av 

studierna om tillit och engagemang utgår från Morgan och Hunt ansåg vi deras frågor 
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bäst lämpade för vår studie. Som komplement användes Morris (2005) påståenden, 

även dessa är dock baserade på Morgan & Hunt (1994). Dessa studier var av 

kvantitativ natur och därför fick påståendena anpassas till denna undersökning genom 

att omarbetas till intervjufrågor. Efter den inledande frågan om ifall respondenten 

godkänner att intervjun spelas in fortsatte intervjun med ett antal frågor kring vad 

respondentens tjänst innebär och hur länge hen arbetat på Kung Markatta.  
 

Frågorna 10-12 handlar om kommunikation och om hur och hur ofta kommunikation 

sker. Här ville vi få en förståelse för om feedback och kontinuerliga uppdateringar är 

en del av kommunikationen. Fråga 9 som är kopplad till både kommunikation och 

lika värderingar ställdes för att undersöka om och hur kulturella skillnader påverkar 

arbetet. Frågorna 13-16 ställdes för att undersöka samarbete; om Kung Markatta 

sätter gemensamma mål med leverantörer och hur ett eventuellt samarbete ser ut för 

att lösa problem som uppstår. Här var det viktigt att respondenterna gav exempel på 

när detta har hänt för att nå full förståelse för hur samarbetet ser ut.   
 

Medgörlighet utgörs av frågorna 17 och 18 som handlar om ifall någon av parterna 

frivilligt ändrat någon rutin för den andres skull och hur det gick till. Lika värderingar 

undersöktes genom frågorna 9, 19 och 20 och handlar om hur och om Kung Markatta 

har behövt kompromissa kring värderingar och hur deras uppförandekod tagits emot 

av leverantörer. Eftersom värderingar kan skilja sig mycket åt mellan olika nationella 

kulturer så ställdes en fråga om ifall Kung Markatta arbetar på olika sätt med 

leverantörer beroende på var i världen de finns. 
 

Huruvida tillit existerar mellan Kung Markatta och leverantörerna undersöktes genom 

frågorna 21-23. Här ställdes frågor kring om, hur och när Kung Markatta upplever att 

tillit finns; litar de på att leverantörerna kommer att göra det de sagt att de ska göra 

och vad är det i så fall som har gjort att denna tillit har utvecklats? Engagemang 

handlar om hur mycket resurser man är villig att investera i en relation; således 

formulerades frågorna 6, 24 och 25 kring hur ofta Kung Markatta reser till 

leverantörerna, om de ser långsiktigt på relationen och om de själva upplever att de 

lägger mycket resurser på att vårda relationerna med leverantörer. Följdfrågor ställdes 

vid behov för att täcka alla begrepp i vår modell och för att undersöka kopplingen 

mellan dem. 
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BEGREPP INTERVJUFRÅGA 

Kommunikation 9, 10, 11, 12 

Samarbete 13, 14, 15, 16 

Medgörlighet 17, 18 

Lika värderingar 9, 19, 20 

Tillit 21, 22, 23 

Engagemang 6, 24, 25 

 

Röda frågor = baserade på Morgan & Hunt, 1994 
Blå frågor = baserade på Morris, 2005 
Svarta frågor = Egna frågor  
 

Tabell 2. Operationalisering 

 

4. KUNG MARKATTA 

 

4.1 BAKGRUND OM KUNG MARKATTA 
Kung Markatta (2015c) vill erbjuda det svenska folket rena och hälsosamma 

livsmedel och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Alla produkter under det egna 

varumärket är ekologiska och majoriteten är även märkta med KRAV och/eller 

Fairtrade-märkningen. Kung Markatta arbetar för att göra sina transporter så 

miljösmarta som möjligt, till exempel genom att använda båt och tåg. Dessutom 

klimatkompenseras alla transporter till butiker (detta sker genom att plantera träd i 

olika länder i Afrika). Företagets omsättning år 2014 var 311 Mkr med ett 

rörelseresultat på 29 Mkr (Kung Markatta, 2015d).  
 

Kung Markatta grundades 1983 av Lennart Olsson och var i början ett enmansföretag 

(Olsson, 2015). Den första leverantören var japansk och det var just asiatiska 

produkter som Kung Markatta handlade med de första åren. Många av de första 
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leverantörerna finns kvar än idag. Majoriteten av Kung Markattas leverantörer finns i 

utlandet, endast ett tiotal av totalt cirka 120 leverantörer är svenska. På 

inköpsavdelningen arbetar idag fyra personer och under 2016 planeras det för att 

anställa ytterligare en person. Alla på inköpsavdelningen har direkt kontakt med 

leverantörerna. Olsson och Hellsten har huvudansvaret för hälften av leverantörerna 

var. Företaget har leverantörer i Sri Lanka, Kina, Japan, Colombia, Brasilien, Kanada 

och Europa.  
 

För att bli leverantör för Kung Markatta krävs det att leverantörerna uppfyller alla 

krav i en uppförandekod (se bilaga 2). Koden innehåller internationellt erkända 

arbets- och miljökrav som till exempel hur långa arbetsdagar de anställda får ha och 

vilken minimilön som gäller, samt andra etiska krav kring exempelvis förbud mot 

barnarbete och diskriminering. Uppförandekoden inkluderar även att leverantörerna 

ska säkerställa att de underleverantörer som deltar i produktionen är i 

överensstämmelse med uppförandekoden. Om en leverantör upprepade gånger 

misslyckas att uppfylla kraven eller om de inte är villiga att genomföra korrigerande 

åtgärder kommer Kung Markatta överväga att avsluta relationen.  
 

Enligt samtliga respondenter ämnar Kung Markatta besöka samtliga leverantörer men 

på grund av att många nya leverantörer tillkommit på kort tid så har de i nuläget inte 

hunnit besöka alla. Genom stora mässor runt om i världen träffar de dock de allra 

flesta leverantörer varje år.  
 

4.2 KOMMUNIKATIONEN MED LEVERANTÖRER 
Kommunikationen med leverantörer sker primärt via mejl och telefon, men även 

Skype och en videokonferensanläggning används ibland (Olsson, 2015). 

Kommunikationen med leverantörerna är viktig och tar mycket tid:  
 

De pratar ju med leverantörer varje dag, via mejl eller telefon. Det ringer ju 

hela tiden.  

(Sidén, 2015. Om Olsson och Hellsten) 

 

Leverantörerna är generellt bra på att uppdatera Kung Markatta sitt utvecklingsarbete. 

Rapp förklarar att “oftast brukar de höra av sig i förväg och säga nu ändrar vi på det 
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här och det här”. Enligt Olsson och Hellsten är de allra flesta leverantörer bra på att ge 

feedback till Kung Markatta och de uppdaterar varandra kontinuerligt om nya idéer, 

framförallt gällande de leverantörer som arbetar med mer komplexa produkter.  
 

Har de någon ny produkt så kommer de gärna till oss och “kan det här vara 

nåt?”. Om vi får idéer så kontaktar vi våra leverantörer: “vi vill göra en sån 

här dryck, kan ni hjälpa oss med det?”  

(Olsson, 2015) 

 

Samtliga respondenter svarar att Kung Markatta tillsammans med leverantörerna tar 

gemensamt ansvar när problem uppstår med produkter. Olsson förklarar hur detta går 

till genom två exempel; det första gällande att det upptäcktes att det fanns 

bekämpningsmedel i deras te för några år sedan och det andra gällande en turkisk 

leverantör som misstänktes ha blandat ihop konventionella och ekologiska produkter: 
 

Då kontaktade vi direkt vår leverantör naturligtvis, så de började direkt kolla 

upp sina källor, började analysera alla batchar som de skickat till oss, så de 

jobbade lika hårt som vi för att kolla det här. Och vi gjorde analys också. 

Sen så kunde vi påvisa att det var ju inget fel på vårt te utan det var ett 

misstag i laboratoriet. 

 

Det är också liksom sådär snabbt att alla går in och stoppar allting och 

försöker reda ut allt så snabbt som möjligt och återkallar varor. 

(Olsson, 2015) 

 

4.3 VÄRDERINGAR OM EKOLOGI 
Kung Markatta har enligt respondenterna aldrig behövt kompromissa gällande 

företagets etiska värderingar och ingen leverantör har hittills ifrågasatt någon punkt i 

deras uppförandekod. Hellsten menar att det finns tre typer av leverantörer när det 

handlar om att skriva på uppförandekoden: den första typen är de som delar Kung 

Markattas värderingar och är väldigt noggranna när de läser uppförandekoden; den 

andra typen är de som skriver på väldigt snabbt, vilket resulterar i att Kung Markatta 

blir misstänksamma kring om de verkligen läst och förstått uppförandekoden och 

därmed ökar övervakningen av denna leverantör. En tredje typ av leverantörer är de 

som tar uppförandekoden på stort allvar och inte vill skriva på, eftersom de har många 
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underleverantörer och därför inte kan garantera att uppförandekoden efterföljs i alla 

led.  
 

Olsson upplever att relationsskapandet med de leverantörer de haft längst har 

underlättats tack vare att de arbetar med ekologiska livsmedel; det är inte lika mycket 

“business” i dessa relationer. Kung Markattas kinesiska leverantör arbetar med 

ekosociala projekt och när Olsson varit där har det enligt honom funnits mycket 

öppenhet och transparens kring arbetet. Kung Markatta undviker helst leverantörer 

som endast är i branschen för att tjäna pengar. 
 

Men sen kommer det in leverantörer som bara ser business i det. Det blir ett 

annat förhållningssätt alltså. Vi jobbar inte med många sådana eftersom vi redan 

har många kanaler lösta men det blir ju lite fler sådana, det blir det.  

(Olsson, 2015) 

 

Ekologiska leverantörer “känns mer familjära, det är inte bara industri överallt” enligt 

Rapp. Han anser vidare att leverantörer som sysslar med ekologiska produkter 

“brinner lite mer för vad de gör” och är mer hängivna till sina produkter. 
 

De roligaste leverantörerna är de som är riktigt hängivna till sina produkter 

och de ger förslag ibland: “jag funderar på att ta fram den här produkten, 

vad tycker ni om det?” hela tiden och det tycker ju vi är spännande också.  

(Rapp, 2015) 

 

Hellsten menar att till skillnad från livsmedelsbranschen i stort är den ekologiska 

branschen mindre formell än andra. Titulering och formell klädsel är något som sällan 

används, enligt honom:  
 

Vi är ganska avslappnade, ekologiskt överlag. Man behöver inte vara så formell 

om man säger så (…) När vi åker på världens största ekologiska mässa, då är det få 

personer som går i kostym och slips. Och sen när vi går på en mässa i Amsterdam, 

där större producenter ställer ut (...) Där är de mer traditionella från 

livsmedelsbranschen. Då är det mer kostym och formellt.  

(Hellsten, 2015) 
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4.4 KULTURELLA SKILLNADER 
Gällande kulturella skillnader mellan leverantörerna och Kung Markatta så ges något 

motstridiga svar från respondenterna. Både Hellsten och Rapp anser att 

personligheten är viktigare än kulturen gällande om någon gör ett bra jobb. Olsson 

hävdar att han inte arbetar på olika sätt gentemot leverantörer beroende på 

nationalitet, medan Sidén upplever att hon medvetet försöker att göra det. Dock 

uppger Sidén att hon är “likadan mot alla” leverantörer i början: “då är man bara artig 

och korrekt”. Sidén har en annorlunda uppfattning vad gäller att använda titlar jämfört 

med Hellsten och Olsson. Olsson hävdar att det förr i tiden var viktigt hur man 

titulerade någon men att det inte finns ett spår kvar av detta idag, medan Sidén brukar 

använda titlar: 
 

Det är väldigt noga hur man pratar, och att man gör saker i rätt ordning och 

använder rätt titlar. (...) Jag försöker rätta in mig efter vad jag ser fungerar. Men 

sen är jag alltid lika artig.  

(Sidén, 2015) 

Under intervjuerna får samtliga respondenter ett flertal följdfrågor gällande hur 

leverantörernas nationella kultur påverkar deras arbete. Undantaget citatet ovan finns 

en samstämmighet hos respondenterna om att den nationella kulturen inte påverkar 

arbetet överhuvudtaget. På frågan om de bemöter leverantörerna på olika sätt 

beroende på vilket land de kommer från svarar Olsson, Hellsten och Rapp att så inte 

är fallet.  

 

Nej. Det gör jag inte. Jag bemöter alla på samma sätt. Skillnaden i bemötande 

kan te sig i vissa utav dem som jag lägger ordrar ofta oss har jag mer personlig 

kontakt med då kan det bli att man pratar på ett annat sätt, man pratar lite mer 

fritt runt om. 

(Rapp, 2015) 
 

4.5 TILLIT OCH ENGAGEMANG TILL LEVERANTÖRER 
På frågan om ifall Kung Markatta litar på att deras leverantörer kommer att göra det 

de sagt att de ska göra svarar Olsson: 
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Ja. Vi har leverantörer som vi är lite osäkra på ska jag säga, men det stora flertalet 

litar vi på. Framförallt de här gamla då som har varit med sen början, det är 

personliga bekanta till mig, vi träffas privat. De litar jag på. (...) vi har tillförlit till 

varandra och vi kan kommunicera om allting.  

(Olsson, 2015) 

 

Hellsten håller med om att de litar på sina leverantörer men svarar nej på frågan om 

han har en personlig relation med någon leverantör. Dessutom hävdar han att han är 

tveksam till detta eftersom det då kan bli svårt att göra “business” samtidigt. Rapp 

däremot anser att en mer personlig kontakt underlättar arbetet i form av ett bättre 

samarbete: 
 

När man har brutit isen och kommit ner på den mer lätta nivån, då är det 

faktiskt lättare att förstå varandra och få ett bättre samarbete för man har 

mycket högre förståelse för hur deras lagersituation ser ut och så. 

(Rapp, 2015) 

 

Priset för varorna är enligt Olsson inte avgörande för hur de väljer sina leverantörer: 

“Vi har pratat med leverantörer som vi tänkt jobba med som vi har valt att inte jobba 

med även om de kanske haft mycket billigare råvaror än den vi till slut hamnar hos.” 

Anledningen till detta uppger han vara olika saker; till exempel att personkemin inte 

fungerar, att man hör från någon annan att denne leverantör är “lite lurig”, att de 

använder en produktionsprocess som man inte tycker känns bra eller att leverantören i 

sin tur gör affärer med andra leverantörer från “ställen som inte är så bra”.  
 

Enligt Sidén är tilliten kopplad till produkterna. Hon menar att tilliten skapas då de 

gång på gång får in bra produkter. Om en leverantör gör misstag ett antal gånger så 

ökas automatiskt bevakningen av denna, vilket leder till att tilliten försämras. Sidén 

menar att tilliten skapas när det inte uppstår några problem. Hellsten bekräftar detta 

genom att berätta att de avslutat samarbeten med leverantörer på grund av att de inte 

levererat konsekvent kvalitet på produkterna. Rapp säger att det finns vissa 

leverantörer de inte litar på och förklarar vad konsekvensen då blir: 
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Det blir dubbelarbete. Man får kontrollera att de verkligen gör det de ska 

eller levererar det de ska. (...) vi jobbar väldigt starkt då att hitta alternativ 

(till leverantörer) 

(Rapp, 2015) 

 

Kung Markatta hittade en sina första leverantörer genom att Olsson kände grundaren 

från början och följde honom när han startade ett eget företag. Detta resulterade i att 

företagen växte tillsammans och med det även relationen. Under åren har dock 

relationen till varandra förändrats. Enligt Olsson handlar det inte längre om att ha 

diskussioner kring detaljer gällande varorna utan om att vårda relationen till varandra 

samt att utbyta idéer kring nya varor eller nya leverantörer. Man utnyttjar även 

varandras kunskap om andra leverantörer: 

 

Vi var ju bland de första som började med ekologiskt på jorden, så vi har ju 

ett nätverk så vi vet att vi kan fråga vad leverantörer säger om andra 

leverantörer, “den där ska ni passa er för” 

(Olsson, 2015) 

 

Ett exempel på Kung Markattas engagemang till sina leverantörer ges av Olsson som 

förklarar hur deras kokosolja under 2013 började smaka bränt och unket. 

Analysprover visade ingenting avvikande så det enda de kunde härleda problemet till 

var att oljepressningsmaskinerna som kokosleverantören i Sri Lanka använde kom 

upp i för hög temperatur. Olsson och Hellsten åkte till Sri Lanka för att själva se och 

diskutera problemet med leverantören och nu är maskinerna utbytta.  

Vi åkte dit också dels för att se hela produktionen och för att förstå vad 

problematiken var. Se hur de såg på det.  

(Olsson, 2015) 

 

Om man har ett större problem och vill driva en fråga med en leverantör så 

är det absolut viktigt att åka och besöka leverantören. Att visa att man är 

genuint intresserad. 

(Hellsten, 2015) 
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Rapp konstaterar också att han tycker att Kung Markatta borde resa ännu mer till 

leverantörer.  
 

Framförallt för att skapa en riktigt bra relation eller för att öka relationen 

(...) skulle det vara bra att göra leverantörsbesök. 

(Rapp, 2015) 

 

4.6 MEDGÖRLIGHET OCH SAMARBETE MED LEVERANTÖRER 
Om leverantörerna vill att Kung Markatta ska ändra något i sina rutiner så går oftast 

Kung Markatta med på det, trots att det ibland är något motvilligt (Olsson, 2015). 

Enligt Olsson måste även leverantörer ibland ändra något för deras skull; exempelvis 

när Kung Markatta vill börja producera en produkt under sitt eget varumärke istället 

för under leverantörens. Då fortsätter leverantören att producera samma produkt men 

går med på att sätta på Kung Markattas etikett på produkten istället. Att gå med på 

dessa typer av förändringar i produktionen sker oftast med de leverantörer Kung 

Markatta haft länge. Sidén förklarar att det hänt att leverantörer bytt ut delar av sin 

utrustning för att uppfylla Kung Markattas krav.  

 

I förhandlingar händer det ibland att en part har ett större övertag än den andra. Oftast 

är det Kung Markatta som hamnar i underläge eftersom de på grund av att Sverige är 

ett så litet land är en relativt liten aktör i branschen. Trots detta så finner Kung 

Markatta och leverantörerna oftast en balans vid förhandlingar, framförallt när en del 

tid har gått (Olsson, 2015). I fallet med kokosleverantören i Sri Lanka så uppger Kung 

Markatta att de aldrig trodde att leverantören medvetet försökt sänka kvaliteten på 

kokosoljan utan anledningen till att Olsson och Hellsten åkte till leverantören var för 

att de ville arbeta tillsammans för att se till att problemet blev löst på bästa sätt. 
 

 

4.7 ATT ARBETA LÅNGSIKTIGT 
Kung Markatta har som mål att arbeta långsiktigt med sina leverantörer och samtliga 

respondenter anser att det läggs mycket resurser, i form av tid och pengar, på att skapa 

relationer till leverantörerna: “Det är ju det arbetet går ut på vid inköp, att skapa 

relationer” (Sidén, 2015). Det tycks krävas mer resurser i början av relationen:  
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Så fort man får ett ansikte då är det mycket, mycket lättare. (...) det är någon slags 

puckel som man måste över innan de har förstått vem man är och vad man är ute 

efter. Det spelar nästan ingen roll vad man säger innan eftersom de är väldigt 

misstänksamma.(...) Men när man sen kommer över denna puckel är det sen inga 

problem. För då vet de vem man är och vet vad man vill.  

(Sidén, 2015) 

 

Samtliga respondenter framhäver att uppriktighet i form av transparens och konkreta 

frågor och förslag är viktigt för att skapa långsiktiga relationer. “Att man visar ett 

förtroende för varandra och verkligen tror på saker och ting”, säger Rapp. Olsson och 

Hellsten ansåg även att när en stark relation är etablerad vill man gärna stanna hos den 

leverantören trots att man får ett bättre erbjudande från någon annan. Då förklarar 

man hur det ligger till och försöker tillsammans med den befintliga leverantören att 

hitta en kompromiss som båda kan leva med (Olsson, 2015). Att behöva byta 

leverantör på grund av att leverantören inte når upp till de krav som ställs ses som 

bekymmersamt:  
 

In worst case så får man vända sig till en annan leverantör för att få igenom sina 

krav. Det måste ju vara det värsta som kan hända.  

(Sidén, 2015) 

 

Hellsten delar delvis Olssons uppfattning om att man gärna har långsiktiga relationer, 

men delar inte Sidéns uppfattning om att ett byte av leverantör är det värsta som kan 

hända: 
 

Och sen kanske då man diskuterar priser så kanske man kan köpa den något 

billigare från en annan leverantör men vi värdesätter det långsiktiga arbetet 

och vi stannar kvar hos den här leverantören och ger dem en chans. (...) Men 

det kan vara till en viss gräns, har man handlat med någon väldigt många år 

då kan man ju fråga sig om det är det bästa alternativet. Speciellt om 

leverantören vet om att det finns andra konkurrenter men fortfarande inte 

gör någonting då har man kommit in på en bana som inte gynnar oss så att 

säga.  

(Hellsten, 2015) 
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Senare under intervjun återkommer Hellsten dock till att långsiktiga relationer är 

något som Kung Markatta totalt sett tjänar på.  
 

5. ANALYS 

 

5.1 KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE FÖR RELATIONEN 
Samtliga respondenter anser att kommunikation är viktigt i arbetet med leverantörer. 

Precis som Mohr och Nevin (1990) hävdar, så verkar kommunikation för Kung 

Markatta vara som ett “lim” för relationen. Genom att ha en kontinuerlig 

kommunikation byggs tillit mellan Kung Markatta och leverantören, vilket därmed 

skapar en stark relation. Kung Markatta för en intensiv dialog med sina leverantörer 

och anser att både de själva och de flesta av deras leverantörer arbetar med feedback 

och kontinuerliga uppdateringar till varandra, vilket i enlighet med Mohr et al. (1996) 

visar på en tvåvägskommunikation mellan parterna. Denna frekventa kommunikation 

ses av samtliga respondenter som viktig för relationsskapandet med leverantörer, 

vilket stämmer överens med Dwyer et al. (1987) och Morgan och Hunt (1994) som 

menar att kommunikation är en integrerande del i en relation och spelar en avgörande 

roll vid relationsskapande. Kommunikation har enligt Morgan och Hunt (1994) en 

direkt påverkan på tillit, vilket stämmer i Kung Markattas fall då samtliga 

respondenter menar att konkreta frågor och förslag är vitala för att skapa långsiktiga 

relationer med leverantörer eftersom det utvecklar tilliten till varandra. 
 

Kommunikation → Tillit 

 

 

5.2 LIKA VÄRDERINGARS BETYDELSE FÖR RELATIONEN 
Kung Markatta har aldrig behövt kompromissa kring sina etiska värderingar med sina 

leverantörer och det är hittills ingen som har ifrågasatt deras uppförandekod. Hellsten 

menar dock att det finns leverantörer som inte verkar ta uppförandekoden på allvar, 

vilket leder till att tilliten minskar då det tyder på att leverantörerna inte delar samma 

värderingar. Därmed ökar enligt Kung Markatta övervakningen till dessa leverantörer. 

Liksom Hunt et al. (1989) kom fram till visar således även denna studie att det finns 
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en stark koppling mellan företags etiska värderingar och deras relationer till exempel 

leverantörer. Lika värderingar förefaller därmed påverka tillit. 
 

Lika värderingar → Tillit 

 

 

Lika värderingar spelar även en stor roll när Kung Markatta ska välja leverantör. 

Olsson menar att det underlättar att arbeta med ekologiska leverantörer, eftersom det 

oftast inte är lika mycket ”business” i dessa relationer. Respondenterna anser att det är 

positivt att leverantörerna har lika värderingar kring ekologiska livsmedel. Således vill 

man helst undvika leverantörer som bara är i branschen för att tjäna pengar, vilket 

tyder på att Kung Markatta inte vill inleda relationer med leverantörer som inte delar 

samma värderingar. Lika värderingar mellan Kung Markatta och en leverantör är 

därmed ett av de första stegen till relationsskapande och något som påverkar 

engagemang. 
 

Lika värderingar → Engagemang  
 

 

5.3 HAR DEN NATIONELLA KULTUREN NÅGON BETYDELSE 

FÖR RELATIONEN?  
Angående kulturella skillnader och huruvida detta påverkar kommunikation och/eller 

lika värderingar anser majoriteten av respondenterna att nationell kultur inte är av 

betydelse i arbetet med leverantörer. Varken språkbarriärer eller fysiska avstånd 

uppges ha någon tydlig inverkan på arbetet och Kung Markatta anpassar inte sin 

kommunikation efter vilken nationalitet leverantören har, vilket motsäger Kumar 

(2003) och LaBahn & Harich (1997) som hävdar att företag bör anpassa sitt arbete 

efter den andre partens nationella kultur. Nes et al. (2007) menar att kulturella 

skillnader medför utmaningar för hur företag kommunicerar; detta bekräftas inte av 

Kung Markatta. Olsson uppger att han arbetade mer formellt tidigare men att detta har 

beroende på vilken nationell kultur leverantören har. Nationell kultur verkar 

emellertid inte påverka Sidéns arbete gällande tillit, eftersom tillit enligt Sidén 

påverkas till störst del av kvaliteten på produkterna, något som således säger emot 
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Powells (1990) studie som kom fram till att tillit enklast skapas i en homogen grupp 

av aktörer. Man kan dock reflektera kring att en grupp av ekologiska företag kanske 

är en homogen grupp eftersom aktörerna förenas i så starka värderingar gällande 

ekologi. Kattman (2014) menar att en stark organisationskultur dominerar nationell 

kultur. I detta fall kan det översättas till att starka lika värderingar överbygger 

nationella kulturskillnader, eftersom den ekologiska branschen med dess värderingar 

kan anses vara en slags organisationskultur. När Kung Markatta känt en osäkerhet 

kring leverantörer har det inte handlat om leverantörer från en viss nationell kultur 

utan istället om leverantörer som inte delar Kung Markattas värderingar och/eller som 

de inte känt en längre tid. Därmed kan vi efter att ha analyserat materialet konstatera 

att nationell kultur inte har någon tydlig påverkan i vår studie på varken lika 

värderingar eller kommunikation. Vi tar därför bort nationell kultur från vår modell.  
 

Nationell kultur → Lika värderingar  

Nationell kultur → Kommunikation 

 

5.4 FÖRHÅLLANDET MELLAN TILLIT OCH ENGAGEMANG 
Enligt Morgan och Hunt (1994) står parterna emot kortsiktiga alternativ när tillit och 

engagemang utvecklats i en relation. Kung Markatta bekräftar tydligt denna teori; de 

berättar att de stannar kvar i långsiktiga relationer trots att andra leverantörer kan 

erbjuda en likadan produkt till ett bättre pris. Leverantörer som inte delar Kung 

Markattas värderingar och till exempel har en tveksam produktionsprocess är inte 

intressanta att arbeta med, vilket bekräftar Kottila och Rönnis (2008) studie som visar 

att tillit är extra viktigt i den ekologiska livsmedelsbranschen eftersom produktens 

värde till störst del baseras på produktionsprocessen. 
 

Att Kung Markatta använder sina befintliga leverantörer för att få information om 

andra leverantörer visar att både tillit i form av förtroende för leverantörens 

reliabilitet, och engagemang i form av att investera resurser, finns i relationen. Tilliten 

blir i detta fall synlig genom att Kung Markatta litar på att sina leverantörer säger 

sanningen och endast frågar de leverantörer de litar på om vad de tycker om andra 

leverantörer. Engagemanget uppenbaras eftersom parterna lägger resurser i form av 

tid på att kommunicera om andra leverantörer. Alltså påverkar tillit engagemang. 
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Tillit → Engagemang 

 

Kung Markatta berättar att de tycker att det är viktigt för relationen att åka till 

leverantörerna och få ett ansikte på leverantörer och se produktionsprocesserna på 

nära håll; engagemang är alltså viktigt för relationsskapandet. Kung Markatta reser 

mycket till leverantörerna och vill resa ännu mer i framtiden och de har intensiv 

kontakt med alla leverantörer via mejl och telefon; vidare anser Kung Markatta själva 

att de investerar mycket resurser i relationen till leverantörer, vilket är definitionen av 

engagemang enligt Morgan och Hunt (1994). Denna investering av resurser görs dock 

oavsett hur lång relationen varit; Sidén uppger till och med att det krävs mer resurser i 

början av relationen. Engagemanget läggs enligt respondenterna ner för att man 

upplever att man på det sättet skapar långsiktiga relationer. Engagemanget existerar 

alltså innan tillit finns och därför argumenterar vi för att engagemang påverkar tillit 

och adderar detta till modellen.  
 

Engagemang → Tillit 

 

 

5.5 ÄR MEDGÖRLIGHET ETT UTFALL FRÅN ENGAGEMANG? 
Det händer att Kung Markatta och deras leverantörer ändrar rutiner för den andres 

skull, om än ibland något motvilligt. Exemplet på hur leverantörer kan börja använda 

Kung Markattas etiketter istället för sina egna tyder på en viss medgörlighet eftersom 

att trots att det kan handla om en förändring som inte gynnar leverantörens affärer så 

går de ändå med på förändringen. Parterna har alltså olika mål men går ändå med på 

att ändra rutiner, vilket bekräftar Hewett och Beardens (2001) studie. Medgörlighet 

kan bero på att engagemanget i relationen är stort; leverantören har investerat resurser 

i relationen och vill inte att engagemanget ska ha varit förgäves. Medgörligheten blir 

uppenbar även i det fall då Kung Markattas kokosoljeleverantör bytte ut sina maskiner 

utan att ifrågasätta Kung Markattas uppgifter om att den luktade och smakade 

underligt. Kung Markatta vittnar om att medgörligheten oftast sker med leverantörer 

som de har en långsiktig relation med. Detta bekräftar att medgörlighet är ett direkt 

utfall från engagemang.  
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Engagemang → Medgörlighet 

 

5.6 ÄR SAMARBETE ETT UTFALL FRÅN TILLIT OCH 

ENGAGEMANG? 
Kung Markatta skapar gemensamma mål med leverantörerna genom att 

leverantörerna skriver på uppförandekoden och därmed lämnar ett löfte om att arbeta 

enligt de krav som Kung Markatta ställt. När problem med produkter uppstår står det 

klart att både Kung Markatta och leverantören engagerar sig lika mycket för att lösa 

problemet så fort som möjligt oavsett vems fel det är; båda parter inser att de måste 

arbeta tillsammans för att bli framgångsrika. När Kung Markatta upptäckte att det 

kunde finnas bekämpningsmedel i sitt te upplevde de att leverantören arbetade lika 

hårt som de själva för att lösa problemet. När det uppstod problem med kokosoljan 

från Sri Lanka ifrågasatte de inte vems fel det var; man misstänkte inte att 

leverantören försökt lura dem vilket visar att det fanns tillit etablerat mellan parterna. 

Detta kan kopplas till Cannon och Perraults (1999) studie vilken visar att i en relation 

med högt samarbete hanterar parterna problem gemensamt. Att Kung Markatta 

beskriver hur de snabbt och intensivt försöker lösa problemet tillsammans med 

leverantören visar att det finns ett engagemang i varandra; engagemanget i sin tur har 

lett till att man på ett effektivt sätt samarbetar kring problem som uppstår. Således 

stämmer detta överens med vår modell som säger att samarbete är ett utfall från 

engagemang. 
 

Engagemang → Samarbete 

 

 

Trots att Kung Markatta ofta är en relativt liten aktör i branschen upplever de att de 

ändå, efter att en tid har gått, hittar en balans vid förhandlingar med leverantörer; 

alltså är företagets storlek eller köpkraft inte lika viktigt vid förhandlingar när en 

långsiktig relation blivit etablerad. Leverantörerna de haft länge är alltså enklare att 

samarbeta med och detta kan förstås genom det faktum att Kung Markatta i intervjun 

konstaterar att tillit finns etablerat i relationerna med de leverantörer de haft en längre 

tid. Följaktligen bekräftar det vad vår modell visar; samarbete är ett utfall från tillit.  



 27 

 

Tillit → Samarbete 

 

5.4 HUR PÅVERKAR TIDEN RELATIONEN? 
Samtliga respondenter förklarar att Kung Markattas mål är att ha långsiktiga relationer 

med leverantörer, även om en av respondenterna är mer försiktig i sitt uttalande. 

Samtliga respondenter hävdar också att det underlättar arbetet att ha långsiktiga 

relationer. Förutom nationell kultur påverkas alla faktorer i modellen av tid: ju längre 

tid som går desto mer lika värderingar skapas och desto enklare är det att 

kommunicera vilket leder till att tillit och engagemang utvecklas. Både medgörlighet 

och samarbete hade utvecklats framförallt i de relationer som Kung Markatta haft 

länge.  

 

6. SLUTSATS 

 
Resultaten för denna studie indikerar att modellen efter vissa modifikationer (se figur 

2) kan appliceras på Kung Markattas relationsskapande till sina utländska 

leverantörer. Tillit och engagemang är två nyckelkoncept för en god relation mellan 

köpare och leverantör. En förutsättning för att tillit och engagemang ska kunna 

utvecklas är att parterna har lika värderingar och kommunicerar med varandra. 

Studien har visat att leverantörernas nationella kultur inte påverkar kommunikationen 

mellan dem och Kung Markatta. Lika värderingar har visat sig vara synnerligen 

viktigt för relationen, vilket bekräftar tidigare studier som konstaterat att ett företags 

värderingar påverkar dess relationer till andra parter. När en leverantör delar Kung 

Markattas värderingar har den nationella kulturen mindre betydelse för 

relationsskapandet. Att välja att vara i den ekologiska branschen för de värderingar 

som ekologi innebär och inte endast för att tjäna pengar gör att engagemanget till 

leverantören ökar. När tillit finns etablerat ökar engagemanget men i denna studie 

gavs även ett oväntat resultat i form av att engagemang sågs påverka tillit. Detta beror 

möjligtvis på att endast uppfattningen om att leverantören delar deras värderingar ger 

Kung Markatta tillräckliga skäl till att vilja engagera sig för att öka tilliten och skapa 
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en långsiktig relation. När tillit och engagemang finns i en relation resulterar det i att 

parterna blir mer medgörliga till att göra förändringar för den andres skull och att 

parterna samarbetar för att lösa problem.  

 

Sammanfattningsvis har resultatet visat att för att skapa en god relation till utländska 

leverantörer i den ekologiska branschen krävs det primärt att parterna har lika 

värderingar, i den betydelsen att de bör ha ett genuint intresse för ekologi. Genom en 

frekvent och effektiv kommunikation kommer sedan tillit och engagemang etableras, 

vilket ger gynnande utfall i form av att parterna blir samarbetsvilliga och medgörliga 

för den andres behov. Vidare kan långsiktighet konstateras vara betydelsefullt för 

Kung Markatta och relationerna med leverantörer upplevs vara mest fördelaktiga då 

en längre tid förflutit. Tillit och engagemang resulterar i att priset för varorna inte 

spelar stor roll; långsiktigheten i relationen är viktigare än priset. För att nå utfallen av 

tillit och engagemang krävs att en viss tid förflyter.  
 

 
Figur 2. Relationsskapande mellan köpare och leverantör - slutgiltig modell 

 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH VIDARE 
FORSKNING 

 
Modellen som studien använt sig av har visat sig vara framgångsrik för att svara på 

studiens forskningsfråga. Dock hade studien gynnats av att även intervjua leverantörer 

eftersom det hade bidragit med mer förstahandsinformation och kunnat validera de 

uppgifter Kung Markatta gav oss. Studien har istället utgått från enbart Kung 
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Markattas relationsskapande vilket ändå anses bidra med intressanta resultat och kan 

förhoppningsvis ge andra ekologiska företag idéer kring hur de bör välja och arbeta 

med sina leverantörer. Med hjälp av den slutgiltiga modellen har vi besvarat 

uppsatsens syfte.  

 

Att leverantörernas nationella kultur inte verkar ha någon större betydelse för Kung 

Markatta i hur de arbetar gentemot dem anser vi vara studiens mest intresseväckande 

resultat. Resultat hos tidigare forskning som konstaterat att olika nationell kultur hos 

företag medför ett antal komplexa problem bekräftas inte i denna studie. Anledningen 

till att resultatet skiljer sig kan förmodas vara att många företag i den ekologiska 

branschen har en passion för ekologi och att likheterna i parternas värderingar är 

starkare än skillnaderna i parternas nationella kultur. Om resultatet i denna studie 

bekräftas i fler studier kan det ge implikationer till andra ekologiska företag att inte 

sträva efter att ha leverantörer med liknande kultur för att de kan förmodas vara 

enklare att arbeta med, utan istället fokusera på att hitta leverantörer som delar deras 

värderingar kring ekologi. Det kan krävas mer resurser att underhålla en relation där 

det fysiska avståndet är stort, men är värderingarna lika ökar chansen för att relationen 

blir långsiktig, vilket Kung Markatta ansåg vara lönsamt för företaget då det även 

krävs resurser för att byta leverantör.  
 

Sidén arbetar på ett annorlunda sätt gällande formalitet jämfört med övriga 

respondenter. Hon titulerar leverantörer och anpassar sin kommunikation till vilken 

nationalitet leverantören har. Detta kan dels bero på att Sidén är relativt nyanställd på 

Kung Markatta och ännu försöker lära sig vad som fungerar för vilka leverantörer. 

Övriga respondenter uppger att den ekologiska branschen är mindre formell än andra 

branscher och kanske har Sidén arbetat på företaget för kort tid för att ha uppfattat 

detta. Olsson och Hellsten som har arbetat längre kan ha vuxit ifrån de kulturella 

skillnaderna och tar de därmed inte i beaktande. Dock påpekar Hellsten att han aldrig 

arbetat annorlunda beroende på leverantörens nationella kultur. Vidare upplever inte 

heller Rapp, som arbetat på inköpsavdelningen kortast tid, att han arbetar olika mot 

leverantörer beroende på nationell kultur, inte heller att han arbetar särskilt formellt. 

Frågan uppstår då om skillnaderna i hur inköpare arbetar på Kung Markatta beror på 

något annat, exempelvis vilket kön inköparen har? Om det finns könsskillnader i hur 
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man arbetar som inköpare gentemot utländska leverantörer ser vi som ett intressant 

ämne för framtida studier.  

 

Studien visade att Kung Markatta engagerar sig i sina leverantörer innan tillit är 

etablerat, vilket gav ett oväntat resultat som vi inte har sett i andra studier. 

Anledningen till att engagemang sågs påverka tillit kan, precis som i fallet med 

nationell kultur, ha sin förklaring i de lika värderingarna mellan företagen. Kung 

Markatta har förstått hur viktigt det är att ”hålla hårt” i de företag som ger intryck av 

att vara genuina i sin passion för ekologi och därför lägger man ner mycket 

engagemang i dessa leverantörer redan i början av relationen.  
 

Vi ser ytterligare möjligheter att bygga på vår studie genom framtida forskning. Vi 

anser att studiens resultat till stor del beror på att Kung Markatta är ett företag som 

arbetar med just ekologiska produkter, dock har denna studie endast undersökt ett 

företag och således finns alltid en möjlighet att resultaten beror på något 

företagsspecifikt hos Kung Markatta. Därför skulle framtida forskning kunna 

genomföra en jämförande studie med både ekologiska och icke-ekologiska företag för 

att se om tydliga skillnader i relationsskapande kan ses mellan dessa två typer. Att 

göra en mer omfattande studie där både köpare och leverantör får komma till tals 

skulle öka trovärdigheten och generaliserbarheten hos resultaten.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

 

Är det okej att vi spelar in intervjun? 

Denna fråga ställer vi för att säkerställa samtycke från respondenten att intervjun 

spelas in och så att personen inte känner sig obekväm.  
 

Inledning/bakgrund 

1. Berätta lite mer om din position på Kung Markatta. 

2. Hur länge har du jobbat med leverantörer? 

3. Hur många personer arbetar på er inköpsavdelning?  

4. Hur många personer har direkt kontakt med leverantörer? 

5. Hur många personer har någon gång rest till leverantörerna?  

6. Hur ofta sker resor till leverantörerna? 

7. I vilka länder finns era leverantörer?  

8. Hur länge har ni arbetat med era nuvarande utländska leverantörer?  

9. Hur påverkar de kulturella skillnaderna er i ert arbete med leverantörer? 
 

Kommunikation 

10. Hur kommunicerar ni med era leverantörer?  

11. Uppdaterar leverantörerna er kontinuerligt om sitt utvecklingsarbete (ny 

teknik, nya rutiner etc.)? Om så, hur?  

12. Får ni ofta feedback från leverantörerna på ert eget arbete, dvs hur ni arbetar? 

Hur? 
 

Samarbete 

13. Föreslår ni förbättringar till varandra? Om ja, på vilket sätt sker den 

dialogen?   

14. Har ni gemensamma mål? Vilka slags mål handlar det om? 

15. Tar både ni och leverantören ett gemensamt ansvar om ett problem uppstår 

med till exempel en produkt, oavsett vems fel det är? Ge gärna exempel.  

16. Upplever ni att det uppstått problem i en förhandlingsprocess på grund av att 

den ena partner har mer övertag (mer fördel) än den andra? Om så, hur?  
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Medgörlighet 

17. Har någon leverantör ändrat något i sina rutiner bara för er skull? T ex 

distributionsmetod, produktionsprocess, avbrutit relationer med andra aktörer m.m) 

Ge gärna exempel. Krävdes övertalning eller var det helt frivilligt? 

18. Har ni någon gång frivilligt ändrat era rutiner för leverantörens skull? Om så, 

på vilket sätt? 
 

Lika värderingar 

19. Har ni någonsin i ert arbete med era leverantörer behövt kompromissa vad 

gäller era etiska värderingar? Ge gärna exempel.  

20. Hur har leverantörerna tagit emot er uppförandekod?  
 

Tillit 

21. Skulle ni säga att ni litar på era leverantörer; att de kommer att göra det som 

de sagt att de ska göra? Om ja, varför? Är tid en bidragande faktor? 

22. Har det funnits tillfällen då ni inte litat på era leverantörer?  

23. Hur arbetar ni för att leverantörerna ska lita på er? Tror ni att era leverantörer 

litar på er?  
 

Engagemang 

24. Skulle ni säga att ni lägger ner mycket resurser och engagemang i relationen 

med era leverantörer, och vice versa? På vilket sätt? 

25. Hur arbetar ni långsiktigt med era leverantörer?  
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BILAGA 2: KUNG MARKATTAS UPPFÖRANDEKOD 

 

 
 
Code of Conduct 
 

INTRODUCTION 
Kung Markatta AB is aware of its social responsibility and our objective is to 
combine sound business operations with social and environmental 
responsibility. 
An important aspect of social responsibility is the working situation for the 
workers taking part in the production of the products sold by Kung Markatta 
AB. 
Based on our commitment we have set up the Kung Markatta AB Code of 
Conduct to make our position clear for all our suppliers, for our own staff and 
for other partners. Our Code of Conduct contains internationally recognized 
labor-and environment requirements, as well as other ethical requirements. 
Companies trading with Kung Markatta AB shall comply with the Kung 
Markatta AB Code of Conduct. 
Kung Markatta AB also expects our suppliers to ensure that all subcontractors 
involved in the 
production of products sold to Kung Markatta AB are in compliance with our 
Code of Conduct. 
If non-compliances occur, we expect the supplier to inform Kung Markatta 
within 30 days after the problem was detected and what corrective actions to 
be taken within a reasonable time frame agreed upon between the supplier 
and Kung Markatta AB. In the case of repeated failures or if the supplier is 
unwilling to carry out corrective actions, Kung Markatta AB will consider 
termination of its business relationship with the supplier. 
Our goal is to influence the work for respect for Human & Labor Rights and 
environmental 
protection both within the company and towards our business partners. 
 
As a general rule the supplier and the supplier’s subcontractors must follow 
their respective 
national laws. Should the provisions of national law and the requirement of 
our Code of Conduct differ, the highest standard shall apply. 
 
 
CONDITIONS AT THE WORKPLACE 
1. Forced labor/slave labor (ILO Conventions Nos. 29 and 105) 
1.1 No form of forced labor, slave labor or involuntary labor shall take place. 
1.2 Employees shall not be required to pay a deposit or surrender their 
identity papers to an 
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employer, and they shall be free to terminate a work contract after a 
reasonable period of 
notice. 
 
2. Freedom of Association and Collective Bargaining (ILO Conventions Nos. 
87,98, 135 and 154) 
2.1 Employees shall without exception have the right to join or establish trade 
unions by their 
own choice, and to bargain collectively. 
2.2 The employer shall not discriminate against trade union representatives or 
prevent them 
from doing trade union work. 
2.3 If such rights are limited by law, the employer shall facilitate, and in no 
way hinder, parallel mechanisms for free and independent association and 
bargaining. 
 
3. Child labor (UN Convention on the Rights of the Child, ILO Conventions Nos.79, 138, 182 
and ILO 
Recommendation No. 146) 
3.1 Children under the age of 18 shall not engage in labor that is hazardous to 
their health or 
safety, including night work. 
3.2 Children under the age of 15 (14 or 16 in certain countries) shall not 
engage in labor that 
may be detrimental to their education. 
3.3 New recruitment of child labor in contravention of the above-named 
conventions is 
unacceptable. If such child labor already takes place, efforts shall be made to 
phase it 
out as quickly as possible. At the same time, the children concerned shall be 
given the 
possibility of earning a livelihood and acquiring an education until they are no 
longer of 
compulsory school age. 
 
4. Discrimination (ILO Conventions Nos. 100 and 111 and the UN Convention on 
Discrimination Against Women) 
4.1 There shall be no discrimination in working life based on ethnicity, religion, 
age, disability, 
gender, marital status, sexual orientation, trade union membership, 
nationality, race, color of skin, disease, social background, caste or political 
affiliation. 
4.2 Measures shall be established to protect employees from sexually 
intrusive, threatening, 
insulting or exploitative behavior, and from discrimination or termination of 
employment 
on unjustifiable grounds, e.g. marriage, pregnancy, parenthood or HIV status. 
4.3 All workers with the same experience and qualifications shall receive 
equal pay for equal 
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work. 
 
5. Harsh or inhuman treatment 
5.1 Physical abuses or punishment or the threat of physical abuse shall be 
prohibited. The 
same applies to sexual or other abuse, and to other types of humiliation. 
 
6. Occupational health and safety (ILO Convention No. 155 and ILO Recommendation 
No. 164) 
6.1 The working environment shall be safe and conducive to good health, 
bearing in mind the 
prevailing knowledge of the industry and of any specific hazards. 
Necessary measures shall be implemented to prevent and minimize 
accidents, injuries 
and damage to health as a result of or related to conditions at the workplace. 
6.2 Employees shall receive regular, documented health and safety training. 
Health and 
safety training shall be repeated for new employees. 
6.3 Employees shall have access to clean sanitary facilities and clean drinking 
water. If 
necessary, the employer shall also ensure access to facilities for safe food 
storage. 
6.4 If the employer provides accommodation, it shall be clean, safe and 
adequately ventilated, and have access to clean sanitary facilities and clean 
drinking water. 
 
7. Wages (ILO Convention No. 131) 
7.1 Employees’ wages shall at least be in accordance with national provisions 
concerning 
minimum wages or industrial standards, and shall always be sufficient to 
cover 
fundamental needs. 
7.2 Wages, as well as the modalities of how and when wages are to be paid, 
shall be agreed 
in writing before work begins. The contract shall be comprehensible to the 
employee. 
7.3 It is prohibited to use wage deductions as a disciplinary measure. 
 
8. Working hours (ILO Convention No. 1 and 14) 
8.1 Working hours shall be in accordance with national legislation or industrial 
standards and 
shall not exceed the working hours laid down in current international 
conventions. It is 
recommended that working hours do not exceed 48 hours per week (8 hours 
per day). 
8.2 Employees shall have at least one free day per week. 
8.3 Overtime is recommended to be limited to maximum 12 hours per week. 
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8.4 Employees shall always receive overtime pay, as a minimum in 
accordance with current 
legislation. 
 
9. Regular employment 
9.1 Obligations to employees in accordance with international conventions 
and/or national 
legislation and regulations concerning regular employment shall not be 
avoided by using 
short-term contracts (such as contract labor, casual labor or day labor), 
subcontractors 
or other labor relationships. 
9.2 All employees are entitled to a job contract written in a language they 
understand. 
9.3 The duration and content of apprenticeship programs shall be clearly 
defined. 
 
CONDITIONS OUTSIDE THE WORKPLACE 
10. Use of resources and impact on the local community 
10.1 No form of environmental criminal activity or ruthless exploitation of 
resources shall take 
place in the local environment. 
10.2 The local environment at the production site shall not be excessively 
exploited or 
degraded by pollution. Hazardous chemicals and other harmful substances 
shall be 
carefully managed. 
10.3 In cases of conflict with local communities concerning the use of land or 
other natural 
resources, the parties shall, through negotiation, ensure respect for individual 
and 
collective rights to land and other resources based on common custom or 
tradition, 
including in cases where such rights have not been formally registered. 
10.4 Production and the extraction of raw materials for production shall not 
contribute to the 
destruction of the resource and income base for marginalized population 
groups, for 
example by laying claim to large land areas or other natural resources upon 
which such 
population groups depend. 
 
ENVIRONMENT AND ANIMAL WELFARE 
11. National and international environmental legislation and regulations 
11.1 Production shall not conflict with national or international environmental 
legislation and 
regulations. 
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11.2 Necessary emission and discharge permits shall be obtained where 
required. 
11.3 Environmental aspects should be taken into consideration throughout the 
production and distribution chain, from the production of raw materials to the 
sale of end-user products, 
and shall not be limited to the company’s own operations and suppliers. As far 
as 
possible, local, regional and global environmental issues shall be taken into 
account. 
 
12. Animal Welfare 
12.1 When manufacturing products stemming from animals, considerations to 
animal welfare 
shall be taken in the entire value chain. 
In some cases, political or cultural circumstances may make it difficult to 
comply with certain 
standards or to obtain the identities of or contact with all subcontractors. In 
such cases, Kung Markatta AB will be open to discuss an alternative 
approach. 
 
I hereby declare that I have read this document and that our company is 
following the above rules: 
 
 
………………………………………………… …………………………….. 
(name)    (date) 
 
 
……………………………………………….. 
(company) 
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